
 

 
 

 
 

Uchwała Nr 2126/09 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 21 października 2009r. 
 

ww  sspprr aawwiiee  pprr zzyyjj ęęcciiaa  RRaappoorr ttuu  ––  lleecczznniiccttwwoo  ssttaaccjj oonnaarr nnee  ww  WWoojj eewwóóddzzttwwiiee  ŚŚwwiięęttookkrr zzyysskkiimm  
ww  22000088  rr ookkuu  
 
 
Na podstawie art.14 ust.1 pkt.2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1590 z późniejszymi zmianami) 
w związku z art.9 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2008r. poz.1027 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się „Raport – lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2008 
roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Marszałek Województwa 
 
 
                  Adam Jarubas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 2126/09 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 21 października 2009r. 

 
ww  sspprr aawwiiee  pprr zzyyjj ęęcciiaa  RRaappoorr ttuu  ––  lleecczznniiccttwwoo  ssttaaccjj oonnaarr nnee  ww  WWoojj eewwóóddzzttwwiiee  ŚŚwwiięęttookkrr zzyysskkiimm  
ww  22000088  rr ookkuu  
 
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych określiła zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia 
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, które obejmują między innymi tworzenie 
warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Powierzyła równieŜ samorządom 
województw zadania związane z inspirowaniem i promowaniem rozwiązań w zakresie 
restrukturyzacji w ochronie zdrowia. Wspierane powinny być przede wszystkim działania 
umoŜliwiające osiągnięcie wyŜszej efektywności systemu oraz działania umoŜliwiające 
zakładom rozwój i rozmieszczenie zgodne z potrzebami zdrowotnymi wynikającymi 
z dynamiki długookresowych trendów demograficznych. Działania związane z planowaniem 
a następnie wprowadzeniem przez poszczególne samorządy terytorialne oraz zakłady opieki 
zdrowotne zmian organizacyjnych, związanych z alokacją zasobów oraz zmianą zakresu 
i struktury wykonywanych świadczeń zdrowotnych powinny bazować na analizie aktualnej 
sytuacji poszczególnych poziomów regionalnego systemu opieki zdrowotnej. 
 W związku z powyŜszym sporządzono kolejny raport dotyczący lecznictwa 
stacjonarnego, który zawiera analizę zmian w opiece stacjonarnej województwa 
świętokrzyskiego w latach 2007 – 2008. 
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SSttrr eesszzcczzeenniiee  ii   WWnniioosskkii   

 W 2008 roku na terenie województwa funkcjonowało 40 zakładów lecznictwa 

stacjonarnego, w tym 20 których organem załoŜycielskim były samorządy terytorialne, 

1 szpital MSWiA oraz 19 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Samorząd 

województwa był organem załoŜycielskim 7 zakładów, w tym 2 szpitali psychiatrycznych 

natomiast samorządy powiatowe oraz gmina Kielce 13 zakładów publicznych. W 2008 roku 

liczba zakładów publicznych zmniejszyła się o 1 w stosunku do 2007 roku, wzrosła natomiast 

o 6 liczba zakładów niepublicznych. 

Szpitale ogólne i psychiatryczne (bez szpitala MSWiA) oraz zakłady pielęgnacyjno – 

opiekuńcze dysponowały w 2008 roku łącznie 7 147 łóŜkami, których liczba zmniejszyła się 

o 110 w stosunku do 2007r. Liczba łóŜek w szpitalach publicznych zmniejszyła się o 151 

natomiast w zakładach niepublicznych wzrosła w stosunku do 2007 roku o 41. W oddziałach 

opieki krótkoterminowej – specjalności medyczne włączone do tzw. „sieci” nastąpiło 

zwiększenie liczby łóŜek o 23 tj. z 5 653 w 2007r. do 5 676 w 2008r., w oddziałach 

psychiatrycznych liczba łóŜek uległa zmniejszeniu o 95 z 1 014 w 2007r. do 919 w 2008r. 

W opiece długoterminowej liczba łóŜek zmniejszyła się z 554 w 2007r. do 516 w 2008r. tj. 

o 38 łóŜek, w tym w zakładach publicznych liczba łóŜek zmniejszyła się o 52 natomiast 

w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej liczba łóŜek wzrosła o 14. W 2008 roku 

wskaźnik liczby łóŜek na 10 tys. mieszkańców województwa dla opieki krótkoterminowej – 

specjalności medyczne włączone do tzw. „sieci” był niŜszy o 2,1 od wskaźnika przyjętego 

w dokumentach dotyczących optymalnej liczby łóŜek w poszczególnych województwach,1 

natomiast dla opieki psychiatrycznej niŜszy o 0,5 od wskaźnika przyjętego w projekcie 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego2. (Tab.1) 

W 2008r. leczonych było 293 163 osoby, czyli o 27 128 osób (10,2%) więcej 

w stosunku do 2007 roku. W latach 2007 – 2008 wzrost liczby leczonych nastąpił 

w większości zakresów opieki. Liczba leczonych uległa jedynie zmniejszeniu w zakresie 

opieki długoterminowej z 2 086 osób w 2007 roku do 2 070 w 2008 roku (0,8% leczonych). 

Podobnie jak w latach poprzednich obserwowano tendencje skracania przeciętnego 

pobytu chorego w dniach. W latach 2007 – 2008 skrócenie pobytu wystąpiło 

w specjalnościach medycznych opieki krótkoterminowej włączonych do „sieci” (o 0,26 dnia), 

pozostałych specjalnościach opieki krótkoterminowej (o 0,7 dnia) oraz opiece psychiatrycznej 
                                                           
1 PZH: Wskaźniki dla projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu 
zdrowia ludności. MZ, Warszawa 2006. 
2 Załącznik do Projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2007r. w sprawie Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
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(o 2,0 dni). W opiece długoterminowej nastąpiło natomiast dalsze wydłuŜenie czasu pobytu 

o 0,3 dnia w stosunku do 2007r. W większości specjalności medycznych opieki 

krótkoterminowej włączonych do „sieci” czas ten był krótszy od przyjętych kierunkowych 

wskaźników dotyczących średniego czasu leczenia3. 

Tabela 1 WWsskkaaźźnniikkii   oorraazz  ssttrruukkttuurraa  łłóóŜŜeekk  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22000077  ––  
22000088  

Ministerstwo Zdrowia 
stan na 

31.12.2007r. 
stan na 

31.12.2008r. 

OPIEKA proponowa
ny 

wskaźnik 
łóŜek na 10 

tys. 

proponowana 
liczba łóŜek 

wg 
wskaźnika 

róŜnica 
pomiędzy 

liczbą łóŜek 
wg wskaźnika 
a stanem na 
31.12.2008. 

ilość 
łóŜek 

ilość 
łóŜek na 
10 tys.* 

zmiana 
2007-
2008 ilość 

łóŜek 

ilość 
łóŜek na 
10 tys.* 

KRÓTKOTERMINOWA 
tzw. "SIEĆ" 

46,7 5 900 -224 5 653 44,3 23 5 676 44,6 

KRÓTKOTERMINOWA - 
specjalności pozostałe 

x x x 36 0,3 0 36 0,3 

sp zoz 279 2,2 -52 227 1,8 DŁUGOTER
MINOWA n zoz 

x x x 
275 2,2 14 289 2,3 

psych. dla 
dorosłych 4 509 142 779 6,1 -128 651 5,1 
psych. dla dzieci i 
młodzieŜy 0,4 51 -33 18 0,1 0 18 0,1 

alk.detoksykacja 0,3 38 -9 13 0,1 16 29 0,2 

alk.terapia uzaleŜ. 1,2 153 23 186 1,5 -10 176 1,4 
detoksykacja 
sub.psych. 0,1 13 -13 0 0,0 0 0 0,0 

sp zoz 0 0,0 0 0 0,0 terapia i 
reh. uzal. 
sub.psych. n zoz 

0,7 89 -44 
18 0,1 27 45 0,4 

PSYCHIAT
RYCZNA 

opiekuńcze dorośli 
z zab.psych. (ZOL) 1 127 -127 0 0,0 0 0 0,0 

RAZEM: x x x 7 257 56,9 -110 7 147 56,2 

*  populacja ogółem - liczba ludność stan w dniu: 31.12.2007r. – 1 275 550; 31.12.2008r. – 1 272 784 (GUS) 

W większości zakresów opieki nastąpiło zwiększenie wykorzystania łóŜek w stosunku 

do 2007r. W latach 2007 - 2008 największy wzrost wykorzystania łóŜek wystąpił 

w pozostałych specjalnościach medycznych opieki krótkoterminowej o 4,43%. NajniŜsze 

wykorzystanie łóŜek utrzymywało się nadal w oddziałach noworodków i wcześniaków – 

neonatologicznych (2008r. – 39,5%) oraz okulistycznych (2008r. – 41,6%). Nadal 

w większości specjalności medycznych opieki krótkoterminowej włączonych do tzw. „sieci” 

wykorzystanie łóŜek w % było niŜsze od przyjętych kierunkowych wskaźników dotyczących 

wykorzystania łóŜek. 

                                                           
3 PZH: Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu 
zdrowia ludności. MZ, Warszawa 2006. 
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NNaajjwwiięękksszzaa  ll iicczzbbaa  uubbeezzppiieecczzoonnyycchh44  oczekiwała w 2008 roku na przyjęcie do szpitala 

w oddziałach: 

� reumatologicznym – 647 osób (29,14% udzielonych świadczeń), 

� chirurgii urazowo - ortopedycznej – 412 osób (3,67% udzielonych świadczeń), 

� okulistycznym – 312 osób (5,49% udzielonych świadczeń), 

� chirurgii ogólnej – 281 osób (0,88% udzielonych świadczeń). 

PPoowwyyŜŜeejj   22  mmiieessiięęccyy oczekiwali pacjenci na leczenie w oddziałach: 

� reumatologicznym – 629 osób (97,2% oczekujących), wszystkie osoby oczekiwały na 

przyjęcie powyŜej 6 miesięcy; przy wykorzystaniu łóŜek w tych oddziałach na poziomie 

75,1%, 

� chirurgii urazowo – ortopedycznej – 338 osób (82,0% oczekujących), wszystkie osoby 

oczekiwały na przyjęcie powyŜej 6 miesięcy; przy wykorzystaniu łóŜek w tych oddziałach 

na poziomie 68,6%, 

� okulistycznym – 305 osób (97,8% oczekujących), w tym 266 osób oczekiwało na 

przyjęcie powyŜej 6 miesięcy; przy wykorzystaniu łóŜek w tych oddziałach na poziomie 

41,6%. 

 

WWnniioosskkii   --  w latach 2007 - 2008: 

1. Nastąpiła kolejna zmiana struktury świadczeniodawców realizujących świadczenia 

zdrowotne z zakresu lecznictwa stacjonarnego. Zwiększyła się liczba niepublicznych 

zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi finansowane ze środków publicznych, 

przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby świadczeniodawców publicznych. 

2. Wynikiem prowadzonych działań zmierzających do zmiany struktury łóŜek było: 

a- zwiększenie liczby łóŜek w specjalności medycznych opieki krótkoterminowej 

włączonych do tzw. „sieci” o 23 (0,4%) w stosunku do 2007r., umoŜliwiając 

zmniejszenie deficytu tych łóŜek do 3,8%. 

b- zmniejszenie liczby łóŜek w opiece długoterminowej o 38 (6,9%) w stosunku do 

2007r. 

c- zmniejszenie liczby łóŜek w opiece psychiatrycznej o 95 (9,4%) w stosunku do 2007r. 

3. Nastąpiło dalsze zwiększenie liczby miejsc w oddziałach dziennych. Ich łączna liczba 

w oddziałach szpitali ogólnych i psychiatrycznych oraz oddziałach funkcjonujących 

w ramach przychodni specjalistycznych wzrosła do 455. 

                                                           
4 Źródło: dane Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach (stan 
w dniu 31.12.2008r.). 
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4. Nastąpiło dalsze skrócenie przeciętnego pobytu chorego w dniach. W większości 

specjalności medycznych opieki krótkoterminowej włączonych do tzw. „sieci” czas ten 

był krótszy od rekomendowanego średniego czasu leczenia. 

5. W 7 dyscyplinach medycznych opieki krótkoterminowej włączonych do tzw. „sieci” 

nastąpiło zmniejszenie wykorzystania łóŜek. Nadal wskaźnik ten był wyŜszy lub równy 

od rekomendowanego wykorzystania łóŜek jedynie w 7 specjalnościach medycznych. 

6. W większości specjalności medycznych liczba oczekujących na udzielenie 

świadczenia opieki zdrowotnej oraz czas oczekiwania na świadczenie nie wynikał z 

wysokiego wskaźnika wykorzystania łóŜek w poszczególnych specjalnościach 

medycznych. 

 

 



 

WWyykkaazz  zzaakkłłaaddóóww  lleecczznniiccttwwaa  ssttaaccjj oonnaarr nneeggoo  WWoojj eewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrr zzyysskkiieeggoo  
wwgg  oorr ggaannuu  zzaałłooŜŜyycciieellsskkiieeggoo (stan w dniu 31.12.2008r.)5 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE: 
1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 

2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach 

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

4. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach 

5. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

6. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach 

7. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy 

SAMORZĄDY POWIATOWE i GMINE – Zakłady PUBLICZNE: 
1. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach 

2. Szpital Powiatowy w Chmielniku 

3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju 

4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej 

5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich 

6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie 

7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim 

8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 

9. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu 

10. Zespół Opieki Zdrowotnej w SkarŜysku – Kamiennej 

11. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 

12. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 

13. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe 

Zakłady BRANśOWE i NIEPUBLICZNE: 
1. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Św. Aleksandra w Kielcach 

3. Niepubliczny ZOZ Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie 

4. Polsko Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Kardiologiczno – Angiologiczne w Starachowicach 

5. Staszowskie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Koniemłotach (Staszów) 

6. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach 

7. Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 

8. NZOZ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacyjny w Bilczy (Morawica) 

9. Centrum Opiekuńczo-Pielęgnacyjne dla Dorosłych „Anna” w SkarŜysku Kościelnym 

10. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kurozwękach (Staszów) 

11. Niepubliczny ZOZ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Medyk” w Koprzywnicy 

12. Niepubliczny ZOZ Rodzina Centrum Opiekuńczo – Pielęgnacyjne w Ubyszowie (BliŜyn) 

13. Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Centrum Medyczne „Wisus” w Starachowicach 

14. „Medilens” Niepubliczny ZOZ (Zespół Diagnostyki i Chirurgii Oka) w Kielcach 

15. Niepubliczny ZOZ Diaverum (Stacja Dializ) w Kielcach 

16. Niepubliczny ZOZ Międzynarodowe Centrum Dializ w Sandomierzu 

17. Niepubliczny ZOZ Stacja Dializ Hand - Prod w Jędrzejowie 

18. Niepubliczny ZOZ Salwiko – Chirurgia w Kielcach  

19. Ośrodek Leczenia UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych „SAN DAMIANO” w Chęcinach 

20. Niepubliczny ZOZ „Nadzieja Rodzinie” Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób z UzaleŜnieniem od Substancji 
Psychoaktywnych w Mniowie 

                                                           
5 Źródło: Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. 
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 Analizując działalność poszczególnych dyscyplin medycznych lecznictwa 

stacjonarnego wzięto pod uwagę liczbę łóŜek / miejsc, przeciętny pobyt chorego w dniach 

oraz wykorzystanie łóŜek (w %) w latach 2007 i 20086. Porównano równieŜ przedmiotowe 

wskaźniki ze wskaźnikami dotyczącymi średniego czasu leczenia i wykorzystania łóŜek 

rekomendowanymi dla poszczególnych specjalności medycznych w województwie 

świętokrzyskim,7 lub analogicznymi wskaźnikami działalności szpitali ogólnych w Polsce 

w 2007r.8 

OOppiieekkaa  KK rr óóttkkootteerr mmiinnoowwaa  ––  ssppeeccjj aallnnoośśccii   mmeeddyycczznnee  uujj ęęttee  ww  ttzzww..  „„ ssiieeccii ””   

Szpitale ogólne dysponowały w 2008 roku łącznie 5 676 łóŜkami specjalności 

medycznych opieki krótkoterminowej ujętych w tzw. „sieci”. Ich liczba zwiększyła się o 23 

w stosunku do 2007r., była jednak  niŜsza o 224 w stosunku do stanu planowanego na koniec 

2012 roku. Największa liczba zlikwidowanych łóŜek dotyczyła oddziałów: chorób 

wewnętrznych (- 22), chorób zakaźnych (- 20) oraz połoŜniczo - ginekologicznych (- 20). 

Największe zwiększenie liczby łóŜek dotyczyło oddziałów kardiologicznych, których liczba 

wzrosła o 45. Wskaźnik liczby łóŜek na 10 tys. mieszkańców województwa zwiększył się 

w stosunku do 2007r. o 0,3 łóŜka i w 2008r. wynosił 44,6 na 10 tys. Był on jednak niŜszy 

o 2,1 od wskaźnika przyjętego przez Ministerstwo Zdrowia - 46,7 łóŜka na 10 tys. 

mieszkańców. (Tab.1 i 2) 

Liczba leczonych wynosiła w 2008 roku 266 764 osoby i wzrosła o 7,0% tj. 17 485 

osób w stosunku do 2007 roku. (Tab.3) 

Przeciętny pobyt chorego uległ w 2008 roku skróceniu o 0,26 dnia w stosunku do 

2007r. Skrócenie pobytu dotyczyło większości dyscyplin medycznych opieki 

krótkoterminowej ujętych w tzw. „sieci”. WydłuŜył się on jedynie w oddziałach 

nefrologicznym (o 0,1 dnia), chirurgii dziecięcej (o 0,2 dnia), hematologicznym (o 0,5 dnia) 

oraz anestezjologii i intensywnej opieki (o 0,4 dnia). W 2008r. w większości specjalności 

medycznych czas ten był krótszy od przyjętych kierunkowych wskaźników dotyczących 

średniego czasu leczenia. (Tab.3) 

                                                           
6 Źródło: Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. (druki: MZ-29 Sprawozdanie 
o działalności szpitala ogólnego, MZ-29A Sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej 
opieki zdrowotnej, MZ-30 Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej, MZ-12 Sprawozdanie 
o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej) 
7 PZH: Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu 
zdrowia ludności. MZ, Warszawa 2006. 
8 Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008. CSI OZ, Warszawa 2008. 
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Wykorzystanie łóŜek uległo zwiększeniu w stosunku do 2007 roku o około 1,77% 

i wynosiło w 2008r. 73,14%. Zmniejszenie wykorzystania łóŜek w stosunku do 2007 roku 

wystąpiło w 7 specjalnościach medycznych. NajniŜsze wykorzystanie łóŜek utrzymywało się 

nadal w oddziałach noworodków i wcześniaków – neonatologicznych (2007r. – 37,2%; 

2008r. - 39,5%) oraz okulistycznych (2007r. – 42,0%; 2008r. – 41,6%;). W większości 

oddziałów wykorzystanie łóŜek było niŜsze od przyjętych kierunkowych wskaźników 

dotyczących wykorzystania łóŜek w %. W 2008 roku wskaźnik ten był wyŜszy od wskaźnika 

rekomendowanego jedynie w 7 specjalnościach medycznych. (Tab.3) 

Tabela 2 SSttrruukkttuurraa  łłóóŜŜeekk  ssppeeccjjaallnnoośśccii   mmeeddyycczznnyycchh  ssttaaccjjoonnaarrnneejj   ooppiieekkii   kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj   
uujjęętteejj   ww  ttzzww..  „„ ssiieeccii ””   ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22000077  ––  22000088  

stan na 
31.12.2007r.  

stan na 31.12.2008r.  
specjalność 

ilość 
łóŜek 

ilość łóŜek 
na 10 tys.* 

zmiana 
2007-2008 ilość 

łóŜek 
ilość łóŜek 
na 10 tys.* 

chorób wewnętrznych (4000;4008; 4009; 4060) 1 064 8,3 -22 1 042 8,2 
gastrologiczny (4050; 4051; 4052; 4053; 4056; 
4057) 

0 0,0 0 0 0,0 

kardiologiczny (4100; 4101; 4106) 302 2,4 45 347 2,7 
kardiochirurgiczny (4560; 4561; 4562) 0 0,0 9 9 0,1 
nefrologiczny (4130; 4131) 58 0,455 0 58 0,456 
reumatologiczny (4280;4281) 92 0,7 0 92 0,7 

 (4001; 4401; 4403; 4405) 449 3,5 13 462 3,6 
pediatryczny 

 (4421-neonatologiczny) 425 3,3 -15 410 3,2 
chirurgii dziecięcej (4501; 4521; 4541) 66 0,5 0 66 0,5 
hematologiczny (4070; 4071; 4072; 4073) 54 0,4 0 54 0,4 
neurologiczny (4220; 4221)  307 2,4 6 313 2,5 
dermatologiczny (4200; 4201) 50 0,4 0 50 0,4 
onkologiczny (4140; 4240; 4241; 4242; 4243; 4244; 
4246) 

141 1,1 20 161 1,3 

chorób zakaźnych (4340; 4341; 4342; 4344; 4345; 
4346; 4348; 4349)  

178 1,4 -20 158 1,2 

chirurgiczny ogólny (4120; 4500; 4503; 4504; 4508; 
4520; 4530; 4540; 4554; 4555)  

782 6,1 1 783 6,2 

neurochirurgiczny (4570; 4571) 35 0,3 0 35 0,3 
urazowo-ortopedyczny (4552; 4580; 4581) 333 2,6 0 333 2,6 
okulistyczny (4600; 4601) 92 0,7 0 92 0,7 
otolaryngologiczny (4610; 4611) 158 1,2 -14 144 1,1 
połoŜniczo - ginekologiczny (4450; 4452; 4454; 
4456; 4458) 706 5,5 -20 686 5,4 

urologiczny (4640) 172 1,3 0 172 1,4 
gruźlicy i chorób płuc (4270; 4271; 4272; 4273; 
4274; 4275) 

280 2,2 0 280 2,2 

rehabilitacyjny (4300; 4301; 4302; 4303; 4306; 
4307; 4308) 

266 2,1 -5 261 2,1 

anestezjologii i intensywnej terapii (4260; 4261; 
4264; 4265; 4266) 

68 0,5 10 78 0,6 

Ogółem - OPIEKA uwzględniona przez PZH przy 
tworzeniu tzw. "sieci" bez łóŜek 
neonatologicznych (4421) 

5 653 44,3 23 5 676 44,6 

*  populacja ogółem - liczba ludność stan w dniu: 31.12.2007r. – 1 275 550; 31.12.2008r. – 1 272 784 (GUS) 
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Tabela 3 WWsskkaaźźnniikkii   ddzziiaałłaallnnoośśccii   ssppeeccjjaallnnoośśccii   mmeeddyycczznnyycchh  ssttaaccjjoonnaarrnneejj   ooppiieekkii   
kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj   uujjęętteejj   ww  ttzzww..  „„ ssiieeccii ””   ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22000077  ––  
22000088  

liczba leczonych średni czas pobytu wykorzystanie łóŜek w % 

specjalność 
2007 2008 2007-

2008 

rekom
. 

(PZH) 
2007 2008 2007-

2008 
rekom. 
(PZH) 2007 2008 2007-

2008 

chorób wewnętrznych 
(4000;4008; 4009; 4060) 41 536 43 806 2 270 7,0 6,9 6,7 -0,2 80,0 73,8 76,9 3,1 

gastrologiczny (4050; 4051; 
4052; 4053; 4056; 4057) 0 0 0 6,1 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

kardiologiczny (4100; 4101; 
4106) 19 584 21 684 2 100 5,5 5,4 5,0 -0,4 80,0 97,1 90,3 -6,8 

kardiochirurgiczny (4560; 
4561; 4562) 

0 490 490 7,5 0,0 5,5 5,5 80,0 0,0 92,3 92,3 

nefrologiczny (4130; 4131) 3 238 3 351 113 6,3 4,3 4,4 0,1 80,0 65,7 69,1 3,4 
reumatologiczny 
(4280;4281) 2 862 3 354 492 12,2 8,3 7,5 -0,8 80,0 68,9 75,1 6,2 

(4001; 4401; 4403; 
4405) 22 008 23 380 1 372 4,2 4,1 -0,1 56,3 56,7 0,4 pediatryc

zny (4421-
neonatologiczny) 11 435 11 975 540 

5,4 
5,1 4,9 -0,2 

75,0 
37,2 39,5 2,3 

chirurgii dziecięcej (4501; 
4521; 4541) 3 118 3 069 -49 4,0 3,5 3,7 0,2 80,0 45,4 46,6 1,2 

hematologiczny (4070; 4071; 
4072; 4073) 2 388 2 146 -242 6,6 6,5 7,0 0,5 80,0 78,8 76,7 -2,1 

neurologiczny (4220; 4221)  11 389 12 226 837 8,9 8,1 7,6 -0,5 80,0 82,0 81,9 -0,1 
dermatologiczny (4200; 
4201) 1 512 1 911 399 9,2 8,9 7,8 -1,1 80,0 84,0 81,4 -2,6 

onkologiczny (4140; 4240; 
4241; 4242; 4243; 4244; 4246) 6 584 8 018 1 434 6,1 7,3 6,7 -0,6 80,0 93,1 90,8 -2,3 

chorób zakaźnych (4340; 
4341; 4342; 4344; 4345; 4346; 
4348; 4349)  

5 734 6 416 682 6,8 6,3 5,9 -0,4 75,0 57,2 65,5 8,3 

chirurgiczny ogólny (4120; 
4500; 4503; 4504; 4508; 4520; 
4530; 4540; 4554; 4555)  

42 629 44 615 1 986 5,6 4,8 4,5 -0,3 80,0 69,8 70,8 1,0 

neurochirurgiczny (4570; 
4571) 1 113 1 145 32 9,9 10,8 9,7 -1,1 80,0 93,8 86,9 -6,9 

urazowo-ortopedyczny 
(4552; 4580; 4581) 12 853 13 875 1 022 7,5 6,4 6,0 -0,4 80,0 68,2 68,6 0,4 

okulistyczny (4600; 4601) 4 909 5 856 947 3,8 2,9 2,4 -0,5 80,0 42,0 41,6 -0,4 
otolaryngologiczny (4610; 
4611) 8 393 9 019 626 4,3 3,8 3,7 -0,1 80,0 55,4 62,9 7,5 

połoŜniczo - 
ginekologiczny (4450; 4452; 
4454; 4456; 4458) 

34 436 35 242 806 4,3 4,5 4,4 -0,1 80,0 59,9 61,6 1,7 

urologiczny (4640) 12 495 13 821 1 326 4,1 3,6 3,6 0,0 80,0 72,1 79,0 6,9 
gruźlicy i chorób płuc 
(4270; 4271; 4272; 4273; 4274; 
4275) 

6 878 7 406 528 11,7 12,1 11,0 -1,1 80,0 78,8 79,8 1,0 

rehabilitacyjny (4300; 4301; 
4302; 4303; 4306; 4307; 4308) 4 024 4 197 173 22,4 23,8 23,8 0,0 80,0 101,5 103,8 2,3 

anestezjologii i 
intensywnej terapii (4260; 
4261; 4264; 4265; 4266) 

1 596 1 737 141 7,0*  8,3 8,7 0,4 62,7*  53,1 57,7 4,6 

Ogółem - OPIEKA 
uwzględniona przez PZH 
przy tworzeniu tzw. 
"sieci" bez łóŜek 
neonatologicznych (4421) 

249 279 266 764 17 485 x 5,92 5,66 -0,26 x 71,36 73,14 1,77 

* Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008 CSI OZ Warszawa 2008 
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ooddddzziiaałłyy  cchhoorr óóbb  wweewwnnęętt rr zznnyycchh  

 Liczba łóŜek w oddziałach wewnętrznych (obejmujących oddziały: chorób 

wewnętrznych - kod 40009, geriatryczny – kod 4060, chorób metabolicznych – kod 4008, 

chorób metabolicznych dla dzieci – kod 4009), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku 

wynosiła 1 042, osiągając wskaźnik 8,2 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóŜek zmniejszyła się w stosunku do 2007 roku o 22. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 43 806 osób, czyli o 2 270 osób 

więcej niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 3,1% 

z 73,8% w 2007r. do 76,9 w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 6,7 dnia i był krótszy 

w stosunku do 2007r. o 0,2 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była wyŜsza o 42 od docelowej liczby łóŜek, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był wyŜszy o 0,3 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 3,1% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od czasu rekomendowanego o 0,3 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  ggaassttrr oollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach gastrologicznych (obejmujących oddziały: 

gastroenterologiczny - kod 4050, gastroenterologiczny dla dzieci - kod 4051, gastrologiczny – 

kod 4052, gastrologiczny dla dzieci – kod 4053, hepatologiczny – kod 4056, hepatologiczny 

dla dzieci – kod 4057), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku nadal wynosiła 0. Liczba 

łóŜek nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza o 50 od docelowej liczby łóŜek, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,3 od wskaźnika rekomendowanego. 

ooddddzziiaałłyy  kkaarr ddiioollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach kardiologicznych (obejmujących oddziały: kardiologiczny 

- kod 4100, kardiologiczny dla dzieci - kod 4101, intensywnego nadzoru kardiologicznego - 

kod 4106), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 347, osiągając wskaźnik 2,7 

na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek zwiększyła się 

w stosunku do 2007 roku o 45. 

                                                           
9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów 
identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U 170, 
poz.1797 z późniejszymi zmianami) 



UUrrzząądd  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii   WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  RReeggiioonnaallnnyy  OOśśrrooddeekk  PPooll ii ttyykkii   SSppoołłeecczznneejj   ii   ZZddrroowwoottnneejj   

RRaappoorrtt  LLeecczznniiccttwwoo  SSttaaccjjoonnaarrnnee  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  ww  22000088  rrookkuu  

 13 

 W 2008 roku wzrosła liczba leczonych do 21 684 osób, czyli o 2 100 osób więcej niŜ 

w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zmniejszeniu o 6,8% z 97,1% 

w 2007r. do 90,3% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 5,0 dni i był krótszy w stosunku do 

2008r. o 0,4 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczby łóŜek o 123, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 1,0 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było wyŜsze o 10,3% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,5 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  kkaarr ddiioocchhii rr uurr ggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach kardiochirurgicznych (obejmujących oddziały: 

kardiochirurgiczny - kod 4560, kardiochirurgiczny dla dzieci - kod 4561, wszczepiania 

rozruszników – kod 4562), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 9, osiągając 

wskaźnik 0,1 na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek 

zwiększyła się o 9 w stosunku do 2007 roku, kiedy to Województwo Świętokrzyskiego nie 

dysponowało łóŜkami kardiochirurgicznymi. 

 W 2008 roku liczba leczonych wynosiła 490 osób, wykorzystanie łóŜek 92,3% 

natomiast średni czas pobytu wynosił 5,5 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była wyŜsza od docelowej liczby łóŜek o 9. Zgodnie z rekomendowanymi 

wskaźnikami dla Województwa Świętokrzyskiego nie planowano oddziałów / łóŜek 

kardiochirurgicznych w naszym województwie z uwagi na nadmiar przedmiotowych 

łóŜek w skali kraju10, 

� wykorzystanie łóŜek było wyŜsze o 12,3% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 2,0 dni. 

ooddddzziiaałłyy  nneeff rr oollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach nefrologicznych (obejmujących oddziały: nefrologiczny - 

kod 4130, nefrologiczny dla dzieci - kod 4131), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku 

wynosiła 58, osiągając wskaźnik 0,5 (0,456) na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóŜek nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. 

                                                           
10 Oddziały kardiochirurgiczne w PZH: Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy 
sytuacji demograficznej i stanu zdrowia ludności. MZ, Warszawa 2006 (str.150). 
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 W 2008 roku wzrosła liczba leczonych do 3 351 osób, czyli o 113 osób więcej niŜ 

w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 3,4% z 65,7% 

w 2007r. do 69,1% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 4,4 dnia i był dłuŜszy w stosunku do 

2007r. o 0,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczby łóŜek o 2, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,016 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 10,9% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,9 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  rr eeuummaattoollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach reumatologicznych (obejmujących oddziały: 

reumatologiczny - kod 4280, reumatologiczny dla dzieci - kod 4281), według stanu na dzień 

31 grudnia 2008 roku wynosiła 92, osiągając wskaźnik 0,7 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 3 354 osób, czyli o 492 osoby więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 6,2% z 68,9% 

w 2007r. do 75,1% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 7,5 dnia i był krótszy w stosunku do 

2007r. o 0,8 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek przekraczała o 22 docelową liczbę łóŜek, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był wyŜszy o 0,2 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 4,9% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 4,7 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  ppeeddiiaattrr yycczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach pediatrycznych (obejmujących oddziały: pediatryczny - 

kod 4401, chorób wewnętrznych dla dzieci – kod 4001, niemowlęcy – kod 4403, patologii 

noworodka – kod 4405, neonatologiczny – kod 4421), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 

roku wynosiła 462 (bbeezz  mmiieejjsscc  ww  ooddddzziiaałłaacchh  nneeoonnaattoollooggiicczznnyycchh  --  nnoowwoorrooddkkóóww  

ii   wwcczzeeśśnniiaakkóóww  ––  kkoodd  44442211), osiągając wskaźnik 3,6 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóŜek zwiększyła się w stosunku do 2007 roku o 13. 

 W 2008 roku wzrosła liczba leczonych do 23 380 osób, czyli o 1 372 osoby więcej niŜ 

w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 0,4% z 56,3% 
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w 2007r. do 56,7% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 4,1 dnia i był krótszy w stosunku do 

2007r. o 0,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności ((bbeezz  mmiieejjsscc  

ww  ooddddzziiaałłaacchh  nneeoonnaattoollooggiicczznnyycchh  ––  kkoodd  44442211)): 

� liczba łóŜek była wyŜsza o 142 od docelowej liczby łóŜek, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był wyŜszy o 1,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 18,3% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,3 dnia. 

Liczba miejsc w oddziałach neonatologicznych – noworodków i wcześniaków – kod 

4421 wynosiła natomiast 410, osiągając wskaźnik 3,2 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba miejsc zmniejszyła się w stosunku do 2007 roku 

o 15. Wzrosła liczba leczonych do 11 975 osób, czyli o 540 osób więcej niŜ w 2007 roku. 

Średni czas pobytu wynosił 4,9 dnia i był krótszy w stosunku do 2007r. o 0,2 dnia. 

Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 2,3% z 37,2% w 2007r. do 

39,5% w 2008r. Wykorzystanie miejsc było jednak nadal najniŜsze wśród wszystkich 

specjalności medycznych. 

ooddddzziiaałłyy  cchhii rr uurr ggiicczznnee  ddllaa  ddzziieeccii   

 Liczba łóŜek w oddziałach chirurgicznych dla dzieci (obejmujących oddziały: 

chirurgiczny dla dzieci - kod 4501, chirurgii klatki piersiowej dla dzieci – kod 4521, chirurgii 

onkologicznej dla dzieci – kod 4541), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 

66, osiągając wskaźnik 0,5 na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 

Liczba łóŜek nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. 

 W 2008 roku po raz kolejny zmniejszyła się liczba leczonych do 3 069 osób, czyli 

o 49 osób mniej niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu 

o 1,2% (z 45,4 w 2007r. do 46,6% w 2008r.). Średni czas pobytu wynosił 3,7 dnia i był 

dłuŜszy w stosunku do 2007r. o 0,2 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek przekraczała o 16 docelową liczbę łóŜek, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był wyŜszy o 0,2 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 33,4% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,3 dnia. 
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ooddddzziiaałłyy  hheemmaattoollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach hematologicznych (obejmujących oddziały: 

hematologiczny- kod 4070, hematologiczny dla dzieci – kod 4071, nowotworów krwi – kod 

4072, nowotworów krwi da dzieci – kod 4073), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku 

wynosiła 54, osiągając wskaźnik 0,4 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóŜek nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. 

 W 2008 roku zmniejszyła się liczba leczonych do 2 146 osób, czyli o 242 osoby mniej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zmniejszeniu o 2,1% z 78,8% 

w 2007r. do 76,7% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 7,0 dni i był dłuŜszy w stosunku do 

2007r. o 0,5 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była mniejsza o 16 od docelowej liczby łóŜek, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 3,3% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był dłuŜszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,4 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  nneeuurr oollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach neurologicznych (obejmujących oddziały: neurologiczny - 

kod 4220, neurologiczny dla dzieci - kod 4221), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku 

wynosiła 313, osiągając wskaźnik 2,5 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóŜek zwiększyła się w stosunku do 2007 roku o 6. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 12 226 osób, czyli o 837 osób więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zmniejszeniu o 0,1% z 82,0% 

w 2007r. do 81,9% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 7,6 dnia i był krótszy o 0,5 dnia 

w stosunku do 2007r. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była większa o 43 od docelowej liczby łóŜek, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był wyŜszy o 0,4 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było wyŜsze o 1,9% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,3 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  ddeerr mmaattoollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach dermatologicznych (obejmujących oddziały: 

dermatologiczny - kod 4200, dermatologiczny dla dzieci - kod 4201), według stanu na dzień 
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31 grudnia 2008 roku wynosiła 50, osiągając wskaźnik 0,4 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 1 911 osób, czyli o 399 osób więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zmniejszeniu o 2,6% z 84,0% 

w 2007r. do 81,4% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 7,8 dnia i był krótszy w stosunku do 

2007r. o 1,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczbę łóŜek o 20, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było wyŜsze o 1,4% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,4 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  oonnkkoollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach onkologicznych (obejmujących oddziały: onkologiczny - 

kod 4240, onkologiczny dla dzieci - kod 4241, chemioterapii – kod 4242, chemioterapii dla 

dzieci– kod 4243, radioterapii – kod 4244, medycyny nuklearnej – kod 4140, ginekologii 

onkologicznej - kod 4246), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 161, 

osiągając wskaźnik 1,3 na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba 

łóŜek zwiększyła się w stosunku do 2007 roku o 20. Przedmiotowa zmiana liczby łóŜek 

w oddziałach onkologicznych wynikała ze zmiany kodów resortowych charakteryzujących 

oddział ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 8 018 osób, czyli o 1 434 osoby 

więcej niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zmniejszeniu o 2,3% 

(z 93,1% w 2007r. do 90,8% w 2008r.). Średni czas pobytu wynosił 6,7 dnia i był krótszy 

w stosunku do 2007r. o 0,6 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczbę łóŜek o 39, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,2 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było wyŜsze o 10,8% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był dłuŜszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,6 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  cchhoorr óóbb  zzaakkaaźźnnyycchh  

 Liczba łóŜek w oddziałach chorób zakaźnych (obejmujących oddziały: chorób 

zakaźnych - kod 4340, chorób zakaźnych dla dzieci - kod 4341, AIDS - kod 4342, WZW – 

kod 4344, WZW dla dzieci – kod 4345, chorób tropikalnych – kod 4346, obserwacyjno – 
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zakaźnych – kod 4348, obserwacyjno – zakaźnych dla dzieci – kod 4349), według stanu na 

dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 158, osiągając wskaźnik 1,2 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek zmniejszyła się w stosunku do 2007 roku o 20. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 6 416 osób, czyli o 682 osoby więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 8,3% z 57,2% 

w 2007r. do 65,5% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 5,9 dnia i był krótszy w stosunku do 

2007r. o 0,4 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była mniejsza od docelowej liczbę łóŜek o 2, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,016 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 9,5% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,9 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  cchhii rr uurr ggiicczznnee  ooggóóllnnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach chirurgicznych ogólnych (obejmujących oddziały: 

chirurgiczny ogólny - kod 4500, chirurgii noworodka – kod 4503, chirurgii przewodu 

pokarmowego – kod 4504, chirurgii endokrynologicznej – kod 4508, chirurgii klatki 

piersiowej – kod 4520, chirurgii naczyniowej – kod 4530, angiologiczny – kod 4120, chirurgii 

onkologicznej – kod 4540, oparzeń – kod 4554, oparzeń dziecięcy – kod 4555), według stanu 

na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 783, osiągając wskaźnik 6,2 na 10 tysięcy 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek zwiększyła się w stosunku do 

2007 roku o 1. 

 W 2008 roku wzrosła liczba leczonych do 44 615 osób, czyli o 1 986 osób więcej niŜ 

w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 1,0% z 69,8% 

w 2007r. do 70,8% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 4,5 dnia i był krótszy w stosunku do 

2007r. o 0,3 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczbę łóŜek o 177, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 1,4 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 9,2% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,1 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  nneeuurr oocchhii rr uurr ggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach neurochirurgicznych (obejmujących oddziały: 

neurochirurgiczny - kod 4570, neurochirurgiczny dla dzieci - kod 4571), według stanu na 
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dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 35, osiągając wskaźnik 0,3 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 1 145 osób, czyli o 32 osoby więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zmniejszeniu o 6,9% (z 93,8% 

w 2007r. do 86,9% w 2008r.). Średni czas pobytu wynosił 9,7 dnia i był krótszy w stosunku 

do 2007 roku o 1,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczbę łóŜek o 15, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było wyŜsze o 6,9% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,2 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  uurr aazzoowwoo  --  oorr ttooppeeddyycczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach urazowo - ortopedycznych (obejmujących oddziały: 

chirurgii urazowo - ortopedycznej - kod 4580, chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci - 

kod 4581, chirurgii ręki – kod 4552), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 

333, osiągając wskaźnik 2,6 na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 

Liczba łóŜek nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 13 875 osób, czyli o 1 022 osoby 

więcej niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 0,4% 

z 68,2% w 2007r. do 68,6% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 6,0 dni i był krótszy 

w stosunku do 2007r. o 0,4 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczbę łóŜek o 7, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,055 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 11,4% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,5 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  ookkuull iissttyycczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach okulistycznych (obejmujących oddziały: okulistyczny - 

kod 4600, okulistyczny dla dzieci- kod 4601), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku 

wynosiła 92, osiągając wskaźnik 0,7 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóŜek nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 5 856 osób, czyli o 947 osób więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zmniejszeniu o 0,4% z 42,0% 
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w 2007r. do 41,6% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 2,4 dnia i był krótszy w stosunku do 

2007r. o 0,5 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była wyŜsza od docelowej liczby łóŜek o 12, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był wyŜszy o 0,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 38,4% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,4 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  oottoollaarr yynnggoollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach otolaryngologicznych (obejmujących oddziały: 

otolaryngologiczny - kod 4610, otolaryngologiczny dla dzieci- kod 4611), według stanu na 

dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 144, osiągając wskaźnik 1,1 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek zmniejszyła się w stosunku do 2007 roku o 14. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 9 019 osób, czyli o 326 osób więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 7,5% z 55,4% 

w 2007r. do 62,9% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 3,7 dnia i był krótszy w stosunku do 

2007r. o 0,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczby łóŜek o 6, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 17,1% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,6 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  ppoołłooŜŜnniicczzoo--ggiinneekkoollooggiicczznnee    

 Liczba łóŜek w oddziałach połoŜniczo - ginekologicznych (obejmujących oddziały: 

ginekologiczno - połoŜniczy - kod 4450, ginekologiczny - kod 4452, patologii ciąŜy - kod 

4454, połoŜniczy – kod 4456, połoŜniczy rooming – in – kod 4458), według stanu na dzień 

31 grudnia 2008 roku wynosiła 686, osiągając wskaźnik 5,4 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek zmniejszyła się w stosunku do 2007 roku o 20. 

 W 2008 roku wzrosła liczba leczonych do 35 242 osób, czyli o 806 osób więcej niŜ 

w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 1,7% z 59,9% 

w 2007r. do 61,6% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 4,4 dnia i był krótszy w stosunku do 

2007r. o 0,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była wyŜsza od docelowej liczby łóŜek o 126, 
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� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był wyŜszy o 1,0 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 18,4% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był wyŜszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,1 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  uurr oollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach urologicznych (obejmujących oddziały: urologiczny - kod 

4640), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 172, osiągając wskaźnik 1,4 na 

10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek nie uległa zmianie 

w stosunku do 2007. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 13 821 osób, czyli o 1 326 osób 

więcej niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 6,9% 

z 72,1% w 2007r. do 79,0% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 3,6 dnia i nie uległ zmianie 

w stosunku do 2007 roku. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczby łóŜek o 38, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,2 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 1,0% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był niŜszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,5 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  ggrr uuźźll iiccyy  ii   cchhoorr óóbb  ppłłuucc  

 Liczba łóŜek w oddziałach gruźlicy i chorób płuc (obejmujących oddziały: gruźlicy 

i chorób płuc - kod 4270, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci - kod 4271, pulmonologii - kod 

4272, pulmonologii dla dzieci - kod 4273, gruźlicy – kod 4274, gruźlicy dla dzieci – kod 

4275), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 280, osiągając wskaźnik 2,2 na 

10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek nie uległa zmianie 

w stosunku do 2007 roku. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 7 406 osób, czyli o 528 osób więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 1,0% z 78,8% 

w 2007r. do 79,8% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 11,0 dni i był krótszy w stosunku do 

2007 roku o 1,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczby łóŜek o 130, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 1,0 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 0,2% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był niŜszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,7 dnia. 
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ooddddzziiaałłyy  rr eehhaabbii ll ii ttaaccyyjj nnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach rehabilitacyjnych (obejmujących oddziały: rehabilitacyjny 

- kod 4300, rehabilitacyjny dla dzieci - kod 4301, rehabilitacji narządu ruchu - kod 4302, 

rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci - kod 4303, rehabilitacji neurologicznej – kod – 4306, 

rehabilitacji neurologicznej dla dzieci – kod – 4307, rehabilitacji kardiologicznej – kod 4308), 

według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 261, osiągając wskaźnik 2,1 na 10 

tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóŜek zmniejszyła się 

w stosunku do 2007 roku o 5. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 4 197 osób, czyli o 173 osoby więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 2,3% 

(z 101,5% w 2007r. do 103,8% w 2008r.). Średni czas pobytu wynosił 23,8 dnia i nie uległ 

zmianie w stosunku do 2007 roku. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

� liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczby łóŜek o 89, 

� wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,6 od wskaźnika rekomendowanego, 

� wykorzystanie łóŜek było wyŜsze o 23,8% od rekomendowanego, 

� średni czas pobytu był wyŜszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,4 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  aanneesstteezzjj oollooggii ii   ii   iinntteennssyywwnneejj   tteerr aappii ii   

 Liczba łóŜek w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (obejmujących 

oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii - kod 4260, oddziały: anestezjologii 

i intensywnej terapii dla dzieci - kod 4261, intensywnej terapii - kod 4264, intensywnej terapii 

dla dzieci - kod 4265, dział anestezjologii – kod 4266), według stanu na dzień 31 grudnia 

2008 roku wynosiła 78, osiągając wskaźnik 0,6 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóŜek zwiększyła się w stosunku do 2007 roku o 10. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 1 737 osób, czyli o 141 osób więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 4,6% z 53,1% 

w 2007r. do 57,7% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 8,7 dnia i był dłuŜszy w stosunku do 

2007r. o 0,4 dnia. 

 W związku, Ŝe Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH nie dokonał do chwili 

obecnej uzupełnienia metodologii szacowania optymalnej liczby łóŜek w poszczególnych 

województwach o wskaźniki dla anestezjologii i intensywnej terapii, dokonano ich 

porównania z analogicznymi wskaźnikami działalności szpitali ogólnych w Polsce w 2007r.: 

� wykorzystanie łóŜek było niŜsze o 5,0% od wskaźnika w Polsce, 

� średni czas pobytu był dłuŜszy o 1,7 dnia od wskaźnika w Polsce. 
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OOppiieekkaa  KK rr óóttkkootteerr mmiinnoowwaa  ––  ppoozzoossttaałłee  ssppeeccjj aallnnoośśccii   mmeeddyycczznnee  

Szpitale ogólne dysponowały w 2008 roku łącznie 36 łóŜkami pozostałych 

specjalności medycznych opieki krótkoterminowej. Ich liczba nie uległa zmianie w stosunku 

do 2007r. Wskaźnik liczby łóŜek na 10 tys. mieszkańców województwa wynosił w 2008 roku 

0,3 i równieŜ nie uległ zmianie w stosunku do 2007 roku. (Tab.4) 

Liczba leczonych wynosiła w 2008 roku 14 389 osób i zwiększyła się w stosunku do 

2007 roku o 195,4% tj. o 9 518 osób. (Tab.5). 

Przeciętny pobyt chorego wynosił w 2008 roku 0,5 dnia i był krótszy w stosunku do 

2007 roku o 0,7 dnia. 

Wykorzystanie łóŜek uległo zwiększeniu o 4,4% w stosunku do 2007 roku i w 2008 

roku wynosiło 50,05%. (Tab.5) 

Tabela 4 SSttrruukkttuurraa  łłóóŜŜeekk  ppoozzoossttaałłyycchh  ssppeeccjjaallnnoośśccii   mmeeddyycczznnyycchh  ssttaaccjjoonnaarrnneejj   ooppiieekkii   
kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj   ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22000077  ––  22000088  

stan na 31.12.2007r. stan na 31.12.2008r. 
specjalność  

ilość 
łóŜek 

ilość łóŜek 
na 10 tys.* 

zmiana 
2007-
2008 ilość łóŜek 

ilość łóŜek 
na 10 tys.* 

endokrynologiczny (4031; 4030) 20 0,2 0 20 0,2 

szpitalny oddział ratunkowy (3300) 16 0,1 0 16 0,1 

Ogółem - pozostałe spec. OPIEKI 
KRÓTKOTERMINOWEJ 

36 0,3 0 36 0,3 

INNE  

sp zoz 47 0,4 1 48 0,4 
Stacje Dializ (4132) 

n zoz 30 0,2 19 49 0,4 

sp zoz 240 1,88 25 265 2,08 Oddziały dzienne**  (rehabilitacyjne 2300; 
4300; 4303, okulistyczne 4600, chemioterapii 4242, 
chirurgii 2500) n zoz 24 0,19 72 96 0,75 

*  populacja ogółem - liczba ludność stan w dniu: 31.12.2007r. – 1 275 550; 31.12.2008r. – 1 272 784 (GUS) 
** 2007 rok obejmuje oddziały dzienne funkcjonujące w strukturze szpitala natomiast 2008 rok obejmuje 
oddziały dzienne funkcjonujące w strukturze szpitala oraz w ramach przychodni specjalistycznych 

Tabela 5 WWsskkaaźźnniikkii   ddzziiaałłaallnnoośśccii   ppoozzoossttaałłyycchh  ssppeeccjjaallnnoośśccii   mmeeddyycczznnyycchh  ssttaaccjjoonnaarrnneejj   ooppiieekkii   
kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj   ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22000077  ––  22000088  

liczba leczonych średni czas pobytu wykorzystanie łóŜek w % 
specjalność  

2007 2008 2007-
2008 

Polska 
2007* 2007 2008 2007-

2008 
Polska 
2007* 2007 2008 2007-

2008 
endokrynologiczny (4031; 
4030) 2 068 2 294 226 5,1 2,6 2,7 0,1 67,1 74,6 84,1 9,5 

szpitalny oddział 
ratunkowy (3300) 

2 803 12 095 9 292 0,5 0,1 0,036 -0,064 30,7 7,0 7,5 0,5 

Ogółem - pozostałe spec. 
OPIEKI 
KRÓTKOTERMINOW
EJ 

4 871 14 389 9 518 x 1,2 0,5 -0,7 x 45,62 50,05 4,4 
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INNE   

sp zoz 38 123 39 601 1 478 x x x x x x x x Stacje Dializ 
(4132) n zoz 22 215 24 436 2 221 x x x x x x x x 

sp zoz 6 358 7 397 1 039 x x x x x x x x 
Oddziały 
dzienne**  
(rehabilitacyjne 2300; 
4300; 4303, 
okulistyczne 4600, 
chemioterapii 4242, 
chirurgii 2500) 

n zoz 1 068 2 809 1 741 x x x x x x x x 

* Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008 CSI OZ Warszawa 2008 
** 2007 rok obejmuje oddziały dzienne funkcjonujące w strukturze szpitala natomiast 2008 rok obejmuje 
oddziały dzienne funkcjonujące w strukturze szpitala oraz w ramach przychodni specjalistycznych 

ooddddzziiaałłyy  eennddookkrr yynnoollooggiicczznnee  

 Liczba łóŜek w oddziałach endokrynologicznych (obejmujących oddziały: 

endokrynologiczny - kod 4030, endokrynologiczny dla dzieci - kod 4031), według stanu na 

dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 20, osiągając wskaźnik 0,2 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego (Polska 2007r.-0,3). Liczba łóŜek nie uległa zmianie 

w stosunku do 2007 roku. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 2 294 osób, czyli o 226 osób więcej 

niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 9,5% (z 74,6% 

w 2007r. do 84,1% w 2008r.). Średni czas pobytu wynosił 2,7 dnia i był dłuŜszy w stosunku 

do 2007r. o 0,1 dnia. 

 W porównaniu z analogicznymi wskaźnikami działalności szpitali ogólnych w Polsce 

w 2007r.: 

� wykorzystanie łóŜek było wyŜsze o 17,0% od średniego wskaźnika w Polsce, 

� średni czas pobytu był krótszy o 2,4 dnia od średniego wskaźnika w Polsce. 

rr aattoowwnniiccttwwoo  mmeeddyycczznnee  

 Liczba łóŜek w szpitalnych oddziałach ratunkowych (obejmujących oddziały: 

szpitalny oddział ratunkowy - kod 3300), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku 

wynosiła 16, osiągając wskaźnik 0,1 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóŜek nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. 

 W 2008 roku zwiększyła się liczba leczonych do 12 095 osób, czyli o 9 292 osoby 

więcej niŜ w 2007 roku. Wykorzystanie łóŜek w województwie uległo zwiększeniu o 0,5% 

z 7,0% w 2007r. do 7,5% w 2008r. Średni czas pobytu wynosił 0,036 dnia i był krótszy 

w stosunku do 2007r. o 0,064 dnia. 

 W 2008 roku na terenie województwa funkcjonowało 4 szpitalne oddziały ratunkowe, 

których liczba nie uległa zmianie w stosunku do 2007 roku. W porównaniu Wojewódzkim 

Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa 
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Świętokrzyskiego na lata 2008 - 2010, liczba oddziałów była mniejsza o 4 od liczby 

szpitalnych oddziałów ratunkowych planowanych w województwie w 2008 roku11. 

ssttaaccjj ee  ddiiaall iizz  

 W Województwie Świętokrzyskim w 2008 roku działało 9 stacji dializ (kod: 4132), 

w tym 6 w publicznych oraz 3 w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dysponowały 

one według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku 97 stanowiskami dializacyjnymi (48 sp zoz; 

49 n zoz), osiągając łączny wskaźnik 0,8 stanowiska dializacyjnego na 10 tysięcy 

mieszkańców województwa. Liczba stanowisk zwiększyła się o 20 w stosunku do 2007 roku, 

w tym o 19 w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

 W 2008 roku wzrosła liczba wykonanych dializ do 64 037, czyli o 3 699 dializ więcej 

niŜ w 2007 roku, w tym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej liczba wykonanych 

dializ zwiększyła się o 1 478 natomiast w zakładach niepublicznych o 2 221. 

ooddddzziiaałłyy  ddzziieennnnee  

 Opieka dzienna stanowi alternatywną formę opieki krótkoterminowej, umoŜliwiającej 

zmniejszenie kosztów leczenia i pobytu pacjentów w drodze ograniczenia całodobowej opieki 

szpitalnej. W Województwie Świętokrzyskim róŜne formy opieki dziennej działały zarówno 

w strukturach szpitali ogólnych i psychiatrycznych jak równieŜ w ramach przychodni 

specjalistycznych. 

 W 2008 roku w województwie funkcjonowało łącznie 24 oddziały / ośrodki dzienne, 

w tym 11 w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: 

� 6 oddziałów / ośrodków pozaszpitalnej opieki psychiatrycznej (kod: 2700 – dzienny 

psychiatryczny ogólny, 2712 – dzienny terapii uzaleŜnienia od alkoholu, 2714 – dzienny 

terapii uzaleŜnienia od substancji psychoaktywnych), 

� 14 oddziałów / ośrodków rehabilitacyjnych (kod: 4300 – rehabilitacyjny, 4303 – 

rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, 2300 - ośrodek rehabilitacji dziennej), 

� 1 oddział chemioterapii dziennej (kod: 4242), 

� 1 oddział / zespół chirurgii jednego dnia (kod 2500) oraz 

� 2 oddziały okulistyczne (kod: 4600). 

Dysponowały one według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku łącznie 455 miejscami, 

osiągając wskaźnik 3,5 na 10 tysięcy mieszkańców województwa, w tym 130 miejsc (28,6%) 

znajdowało się w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

                                                           
11 Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2010, Kielce 2007. 
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OOppiieekkaa  DDłłuuggootteerr mmiinnoowwaa  

Stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej dysponowały w 2008 roku łącznie 516 łóŜkami 

opieki długoterminowej, w tym 24 łóŜkami w oddziałach opieki długoterminowej 

(obejmujących oddziały: dla przewlekle chorych – kod 4170, medycyny paliatywnej – kod 

4180) oraz 492 łóŜkami w zakładach opieki długoterminowej (obejmujących: zakłady 

pielęgnacyjno – opiekuńcze – kod 5160, zakłady opiekuńczo – lecznicze – kod 5170, hospicja 

stacjonarne – kod 5180). W stosunku do 2007r. liczba łóŜek opieki długoterminowej 

zmniejszyła się łącznie o 38. Zmniejszenie liczby łóŜek (o 52) nastąpiło w publicznych 

jednostkach opieki długoterminowej natomiast w niepublicznych zakładach opieki 

zdrowotnej nastąpiło zwiększenie ich liczby o 14. W 2008r. łączny wskaźnik liczby łóŜek 

opieki długoterminowej wynosił 4,1 na 10 tys. mieszkańców województwa i zmniejszył się 

w stosunku do 2007r. o 0,2. (Tab.6) 

 W 2008 roku zmniejszyła się liczba leczonych do 2 070 osób, czyli o 16 osób mniej 

niŜ w 2007 roku. Zmniejszenie liczby leczonych dotyczyło niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej (o 20) natomiast w zakładach publicznych liczba leczonych wzrosła w stosunku 

do 2007r. o 4 osoby. (Tab.7) 

Przeciętny pobyt chorego wydłuŜył się o 0,3 dnia w stosunku do 2007 roku i w 2008 

roku wynosił 89,8 dnia. Średni czas pobytu uległ skróceniu jedynie w publicznych oddziałach 

opieki długoterminowej (o 1,0 dzień), gdzie był równieŜ krótszy o 9,1 dnia od analogicznego 

wskaźnika działalności szpitali ogólnych w Polsce w 2007r. Wykorzystanie łóŜek w 2008r. 

wynosiło 95,0% i uległo skróceniu o 0,4% w stosunku do 2007r. (95,4%). Zmniejszenie 

wykorzystania łóŜek dotyczyło oddziałów opieki długoterminowej w publicznych zakładach 

opieki zdrowotnej (o 0,7%) oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (o 6,0%). 

(Tab.7) 

W 2008 roku w ramach przychodni specjalistycznych funkcjonowało równieŜ 10 

ośrodków (zespołów) długoterminowej opieki pozaszpitalnej, w tym: 

� 2 zespoły długoterminowej opieki domowej (kod 2140), 

� 1 zespół pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej (kod 2142), 

� 4 hospicja domowe (kod 2180) oraz 

� 3 zespoły domowego leczenia tlenem (kod 2150). 
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Tabela 6 SSttrruukkttuurraa  łłóóŜŜeekk  ssttaaccjjoonnaarrnneejj   ooppiieekkii   ddłłuuggootteerrmmiinnoowweejj   ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  
śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22000077  ––  22000088  

stan na 31.12.2007r.  stan na 31.12.2008r.  
specjalność  ilość 

łóŜek 
ilość łóŜek 
na 10 tys.* 

zmiana 
2007-2008 ilość 

łóŜek 
ilość łóŜek 
na 10 tys.* 

Oddziały przewlekle chorych (4170) oraz terapii 
paliatywnej (4180) 

24 0,2 0 24 0,2 

sp zoz 255 2,0 -52 203 1,6 Zakłady opiekuńczo-lecznicze, 
pielęgnacyjno-opiekuńcze, paliatywno-
hospicyjne (5160; 5170; 5180) n zoz 275 2,2 14 289 2,3 

Ogółem - OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 554 4,3 -38 516 4,1 

*  populacja ogółem - liczba ludność stan w dniu: 31.12.2007r. – 1 275 550; 31.12.2008r. – 1 272 784 (GUS) 
 

Tabela 7 WWsskkaaźźnniikkii   ddzziiaałłaallnnoośśccii   ssttaaccjjoonnaarrnneejj   ooppiieekkii   ddłłuuggootteerrmmiinnoowweejj   ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  
śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22000077  ––  22000088  

liczba leczonych średni czas pobytu wykorzystanie łóŜek w % 
specjalność  

2007 2008 2007-
2008 

Polska 
2007* 2007 2008 2007-

2008 
Polska 
2007* 2007 2008 2007-

2008 
Oddziały przewlekle chorych 
(4170) oraz terapii paliatywnej 
(4180) 

255 269 14 22,1 14,0 13,0 -1,0 82,4 40,7 40,0 -0,7 

sp 
zoz 

998 988 -10 x 78,8 79,8 1,0 x 90,9 96,9 6,0 
Zakłady opiekuńczo-
lecznicze, pielęgnacyjno-
opiekuńcze, paliatywno-
hospicyjne (5160; 5170; 
5180) 

n zoz 833 813 -20 x 125,4 
127,

2 1,8 x 104,1 98,1 -6,0 

Ogółem - OPIEKA 
DŁUGOTERMINOWA 

2 086 2 070 -16 x 89,5 89,8 0,3 x 95,4 95,0 -0,4 

* Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008 CSI OZ Warszawa 2008 

OOppiieekkaa  PPssyycchhiiaattrr yycczznnaa  

Stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej dysponowały w 2008 roku łącznie 919 łóŜkami 

opieki psychiatrycznej, w tym 814 łóŜkami dysponowały 2 publiczne szpitale psychiatryczne, 

60 łóŜkami – publiczne szpitale ogólne oraz 45 łóŜkami - zakłady niepubliczne. Ich liczba 

zmniejszyła o 95 w stosunku do 2007r. Była równieŜ niŜsza o 61 w stosunku do stanu 

planowanego na koniec 2013 roku. 

 Łączny wskaźnik liczby łóŜek w opiece psychiatrycznej na 10 tys. mieszkańców 

województwa zmniejszył się o 0,7 w stosunku do 2007r. i wynosił w 2008r. 7,2 na 10 tys. Był 

on niŜszy o 0,5 od wskaźnika projektowanego przez Ministerstwo Zdrowia (7,7 na 10 tys. 

mieszkańców). W tym samym czasie łączna liczba miejsc w dziennych oddziałach 

psychiatrycznych, funkcjonujących w strukturach szpitali, nie uległa zmianie i nadal wynosiła 

45 (Tab.1 i 8). W 2008 roku województwie w ramach przychodni specjalistycznych 

funkcjonowało równieŜ 5 ośrodków / zespołów psychiatrycznej opieki pozaszpitalnej, w tym 

4 w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: 

� 3 oddziały dzienne terapii uzaleŜnienia od alkoholu (kod: 2712), 
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� 1 oddział dzienny terapii uzaleŜnienia od substancji psychoaktywnych (kod 2714), 

� 1 hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzaleŜnionymi od alkoholu oraz 

uzaleŜnionymi od substancji psychoaktywnych (kody: 2720 hostel dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, 2722 – hostel dla osób psychicznie chorych, 2724 – hostel 

dla uzaleŜnionych od alkoholu, 2726 – hostel dla uzaleŜnionych od substancji 

psychoaktywnych). 

Liczba leczonych zwiększyła się w 2008 roku o 1,44% tj. 141 osób w stosunku do 

2007 roku i wynosiła 9 940 osób. Średni czas pobytu w wynosił 31,5 dnia i był krótszy 

w stosunku do 2007r. o 2,0 dni. Wykorzystanie łóŜek uległo zwiększeniu o 3,64% w stosunku 

do 2007 roku i wynosiło 94,06%. (Tab.9) 

 W porównaniu ze wskaźnikami rekomendowanymi przez Ministerstwo Zdrowia 

w zakresie dostępności do poszczególnych dziedzin działalności opieki psychiatrycznej nadal: 

� łączna liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczby łóŜek o 61 natomiast łączny wskaźnik 

łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,5 od wskaźnika rekomendowanego, 

� w oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 

(obejmujących oddziały: psychiatryczny ogólny – kod 4700, rehabilitacji psychiatrycznej 

– kod 4702, leczenia zaburzeń nerwicowych – kod 4704, psychiatryczny dla chorych 

somatycznie – kod 4710, psychogeriatryczny - kod 4712, psychiatryczny dla chorych na 

gruźlicę - kod 4714, psychiatryczny dla przewlekle chorych - kod 4716) liczba łóŜek była 

wyŜsza od docelowej liczby łóŜek o 142 natomiast wskaźnik łóŜek na 10 tys. był wyŜszy 

o 1,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

� w oddziałach dla dzieci i młodzieŜy z zaburzeniami psychicznymi (obejmujących 

oddziały: psychiatryczny dla dzieci – kod 4701, psychiatryczny dla młodzieŜy - kod 4703, 

psychiatryczny dla dzieci i młodzieŜy - kod 4705, leczenia zaburzeń nerwicowych dla 

dzieci i młodzieŜy - kod 4707) liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczby łóŜek o 33 

natomiast wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,3 od wskaźnika rekomendowanego, 

� w oddziałach / pododdziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich dla 

uzaleŜnionych od alkoholu (obejmujących oddziały / ośrodki leczenia alkoholowych 

zespołów abstynenckich / detoksykacji - kod 4742) liczba łóŜek była niŜsza od docelowej 

liczby łóŜek o 9 natomiast wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,1 od wskaźnika 

rekomendowanego, 

� w oddziałach terapii uzaleŜnienia od alkoholu dla uzaleŜnionych od alkoholu 

(obejmujących oddziały / ośrodku: terapii uzaleŜnienia od alkoholu – kod 4744, terapii 

uzaleŜnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieŜy – kod 4745) liczba łóŜek była wyŜsza od 
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docelowej liczby łóŜek o 23 natomiast wskaźnik łóŜek na 10 tys. był wyŜszy o 0,2 od 

wskaźnika rekomendowanego, 

� w oddziałach detoksykacyjnych dla uzaleŜnionych od substancji psychoaktywnych 

(obejmujących oddziały / ośrodki leczenia zespołów abstynenckich po substancjach 

psychoaktywnych / detoksykacji – kod 4748) liczba łóŜek była niŜsza od docelowej liczby 

łóŜek o 13 natomiast wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 0,1 od wskaźnika 

rekomendowanego, 

� w oddziałach / ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla uzaleŜnionych od 

substancji psychoaktywnych (obejmujących oddziały / ośrodki: terapii uzaleŜnienia od 

substancji psychoaktywnych – kod 4746, terapii uzaleŜnienia od substancji 

psychoaktywnych dla dzieci i młodzieŜy - kod 4747, rehabilitacyjny dla uzaleŜnionych od 

substancji psychoaktywnych - kody 4750, 4751, 4752, 4754, 4756) liczba łóŜek była 

niŜsza od docelowej liczby łóŜek o 44 natomiast wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 

0,3 od wskaźnika rekomendowanego, 

� w oddziałach opiekuńczych (ZLO, ZOL) dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 

(obejmujących zakłady / oddziały: pielęgnacyjno - opiekuńcze psychiatryczne – kod 5162, 

opiekuńczo - lecznicze psychiatryczne - kod 5172) liczba łóŜek była niŜsza od docelowej 

liczby łóŜek o 127 natomiast wskaźnik łóŜek na 10 tys. był niŜszy o 1,0 od wskaźnika 

rekomendowanego. 

Tabela 8 SSttrruukkttuurraa  łłóóŜŜeekk  ssttaaccjjoonnaarrnneejj   ooppiieekkii   ppssyycchhiiaattrryycczznneejj   ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  
śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22000077  ––  22000088  

stan na 
31.12.2007r.  

stan na 
31.12.2008r.  

specjalność  
ilość 
łóŜek 

ilość łóŜek 
na 10 tys.*  

zmiana 
2007-
2008 ilość 

łóŜek 
ilość łóŜek 
na 10 tys.*  

oddziały psychiatryczne szpitalne dla dorosłych z zaburzeniami 
psychicznymi (4700-p.ogólny, 4702-reh.psych., 4704-lecz.zab.nerwicowych, 
4710-p.dla ch.somatycznie, 4712-psychogeriatryczny, 4714-p.dla ch.na gruźlicę, 
4716-p.dla przewlekle ch.) 

779 6,1 -128 651 5,1 

oddziały szpitalne dla dzieci i młodzieŜy z zaburzeniami 
psychicznymi (4701-p.dla dzieci, 4703-p.dla młodzieŜy, 4705-p.dla dzieci i 
młodzieŜy, 4707-zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieŜy)  

18 0,1 0 18 0,1 

oddziały / pododdziały leczenia alkoholowych zespołów 
abstynenckich dla uzaleŜnionych od alkoholu (4742-
lecz.alkoh.zes.abst.-detok.) 

13 0,1 16 29 0,2 

oddziały terapii uzaleŜnienia od alkoholu dla uzaleŜnionych od 
alkoholu (4744-uzal.alkoh., 4745-uzal.alkoh.dz. i młod.) 

186 1,5 -10 176 1,4 

oddziały / łóŜka detoksykacyjne dla uzaleŜnionych od substancji 
psychoaktywnych (4748-lecz.zes.abstyn.po sub.psych. -detok.) 

0 0,0 0 0 0,0 

sp zoz 0 0,0 0 0 0,0 
oddziały  / ośrodki terapeutyczne i 
rehabilitacyjne dla uzaleŜnionych od substancji 
psychoaktywnych  (4746-ter.uzal.sub.psych., 4747-
ter.uzal.sub.psych.dz. i mł., rehabilitacyjny dla 
uzal.sub.psych.-4750, 4751, 4752, 4754, 4756) 

n zoz 18 0,1 27 45 0,4 
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oddziały opiekuńcze (ZLO, ZOL) dla dorosłych z zaburzeniami 
psychicznymi (5162-ZPO psych., 5172-ZOL psych.) 

0 0,0 0 0 0,0 

Ogółem - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA 1 014 7,9 -95 919 7,2 
INNE*****            

oddział dzienny dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 
(2700-p.ogólny, 2702-p.rehab., 2704-p.geriat., 2706-zab.nerw., 2710-
oś.alzheimerowski, 5260-p.piel.-opiek., 5272-p.opiek.-lecz.) 

45 0,353 0 45 0,354 

oddział dzienny dla dzieci i młodzieŜy z zaburzeniami 
psychicznymi (2701-p.dz.i mł., 2707-zab.nerw.dz. i mł., 2709-dla os. z 
autyzmem dziecięcym.) 

0 0,0 0 0 0,0 

oddział dzienny terapii uzaleŜnienia od alkoholu dla 
uzaleŜnionych od alkoholu i współuzaleŜnionych (2711-uzal.alk.dz. 

i mł., 2712-uzal.alk.)****  
0 0 3 3 3 

oddział dzienny dla uzaleŜnionych od substancji 
psychoaktywnych (2713-uzal.od śr.psych. dla dz. i mł.alk., 2714-

uzal.sub.psych.)****  
0 0 1 1 1 

zespoły środowiskowe dla dorosłych z zaburzeniami 
psychicznymi (2730-zes.lecz.śr.-domowego, 2732-opieka dom.-rodzinna, 
2733-zes.lecz.śr.-dom.osoby z autyzmem, 5360-op.dom.przy psychiatr.ZOL lub 
ZPO )**  

0 0,0 0 0 0,0 

zespoły środowiskowe dla dzieci i młodzieŜy z zaburzeniami 
psychicznymi (2731-zes.lecz.śr.-domowego dla dz.i młod.)***  

0 0,0 0 0 0,0 

hostel dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (2720-h. dla os.z 
zab.psych., 2722-h. dla os. ps.ch.) 0 0,0 15 15 0,118 

hostel dla dzieci i młodzieŜy z zaburzeniami psychicznymi****  0 0 0 0 0 
hostel dla uzaleŜnionych od alkoholu i współuzal.****  0 0 0 0 0 
hostel dla uzaleŜnionych od substancji psychoaktywnych (2726-
h.dla uzaŜ. od sub.psych.) 0 0,0 0 0 0,0 

zespół interwencji kryzysowej i pomocy doraźnej****  0 0 0 0 0 
*  populacja ogółem - liczba ludność stan w dniu: 31.12.2007r. – 1 275 550; 31.12.2008r. – 1 272 784 (GUS) 
**  liczba łóŜek na 50 tys. mieszkańców 
*** liczba łóŜek na 150 tys. mieszkańców 
**** liczba oddziałów 
*****  2007 rok obejmuje oddziały dzienne funkcjonujące w strukturze szpitala natomiast 2008 rok obejmuje 
oddziały dzienne funkcjonujące w strukturze szpitala oraz w ramach przychodni specjalistycznych 

Tabela 9 WWsskkaaźźnniikkii   ddzziiaałłaallnnoośśccii   ssttaaccjjoonnaarrnneejj   ooppiieekkii   ppssyycchhiiaattrryycczznneejj   ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  
śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22000077  ––  22000088  

liczba leczonych średni czas pobytu wykorzystanie łóŜek w % 
specjalność  

2007 2008 2007-
2008 

Polska 
2007* 2007 2008 2007-

2008 
Polska 
2007* 2007 2008 2007-

2008 

sp zoz 9 731 9 858 127 x 33,3 31,1 -2,2 x 90,0 96,9 6,9 

n zoz 68 82 14 x 49,0 77,0 28,0 x 152,1 38,4 -113,7 

Ogółem - OPIEKA 
PSYCHIATRYCZNA 

9 799 9 940 141 x 33,5 31,5 -2,0 x 90,41 94,06 3,64 

INNE             
oddział dzienny dla dorosłych 
(kody: 2700-p.ogólny)  1 381 1 262 -119 x x x x x x   x 

* Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008 CSI OZ Warszawa 2008 
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AAnneekkss  

Pełne tabele zawierające szczegółowe dane dotyczące działalności poszczególnych oddziałów 
(liczbę leczonych, liczbę osobodni, średni czas pobytu oraz wykorzystanie łóŜek w %) 
dostępne są w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej i Zdrowotnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
ul. Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce 
budynek C-2 II piętro pok. 219 
tel. 041 342-18-63 
(Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej - Dz. U. Nr 88 poz.439 z późniejszymi zmianami) 
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AAnneekkss  --  ll iicczzbbaa  łłóóŜŜeekk  wwgg  ssppeeccjj aallnnoośśccii   mmeeddyycczznnyycchh  ww  22000088  rr ookkuu  

ooddddzziiaałłyy  cchhoorr óóbb  wweewwnnęętt rr zznnyycchh  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

WSzZ Kielce (I) 4000 47 
WSzZ Kielce (II) 4000 46 
SzKielecki Kielce 4000 43 
WSzS Czerwona G 4000 44 
ZOZ Busko - Zdrój 4000 80 
SzP Chmielnik 4000 30 
SzS Jędrzejów 4000 70 
SPZOZ Kazimierza W 4000 57 
ZOZ Końskie (I) 4000 57 
SPZZOZ Opatów 4000 36 
ZOZ Ostrowiec Św (I) 4000 40 
ZOZ Ostrowiec Św (II) 4000 40 
ZOZ Pińczów 4000 59 
SPZZOZ Sandomierz 4000 40 
ZOZ SkarŜysko Kam (I) 4000 43 
ZOZ SkarŜysko Kam (II) 4000 40 
SzP Starachowice (I) 4000 40 
SzP Starachowice(II) 4000 40 
SzP Starachowice (gastr.) 4000 35 
SPZZOZ Staszów 4000 56 
ZOZ Włoszczowa 4000 99 

RAZEM 1 042 

ooddddzziiaałłyy  ggaassttrr oollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

RAZEM:  0 

ooddddzziiaałłyy  kkaarr ddiioollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

WSzZ Kielce (I) 4100 46 
WSzZ Kielce(II) 4100 46 
WSzS Czerwona G 4100 27 
ZOZ Końskie 4100 44 
ZOZ Ostrowiec Św 4100 45 
SPZZOZ Sandomierz 4100 51 
ZOZ SkarŜysko Kam 4100 25 
SzP Starachowice 4100 28 
P-A KSCK-A Starachowice 4100 4 
WSzZ Kielce (in.ter.kar.) 4106 10 
SPZZOZ Sandomierz (in.nad.kar.) (działa od 22.10.2008r.) 4106 15 
P-A KSCK-A Starachowice (in.ter.kar.) 4106 6 

RAZEM 347 
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ooddddzziiaałłyy  kkaarr ddiioocchhii rr uurr ggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

WSzZ Kielce 4560 8 
P-A KSCK-A Starachowice (wszczep. rozruszników) 4562 1 

RAZEM 9 

ooddddzziiaałłyy  nneeff rr oollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

WSzZ Kielce 4130 8 
ŚCO Kielce 4130 2 
ZOZ Końskie 4130 14 
SPZZOZ Sandomierz 4130 18 
SPZZOZ Sandomierz (dziec) 4131 16 

RAZEM 58 

ooddddzziiaałłyy  rr eeuummaattoollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

ZOZ Końskie 4280 32 
SPZZOZ Sandomierz 4280 20 
ZOZ Włoszczowa 4280 40 

RAZEM 92 

ooddddzziiaałłyy  ppeeddiiaattrr yycczznnee  ((zz  nneeoonnaattoollooggiicczznnyymmii))  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

WSSzDz Kielce (I) 4401 30 
WSSzDz Kielce (II) 4401 90 
WSSzDz Kielce (III) 4401 23 
WSSzDz Kielce (IV) 
(działał do 30.09.2008r.) 

4401 0 

ZOZ Busko - Zdrój 4401 35 
SzS Jędrzejów 4401 30 
ZOZ Końskie 4401 20 
SPZZOZ Opatów 4401 25 
ZOZ Ostrowiec Św 4401 42 
SPZZOZ Sandomierz 4401 30 
ZOZ SkarŜysko Kam 4401 35 
SzP Starachowice 4401 34 
SPZZOZ Staszów 4401 26 
ZOZ Włoszczowa 4401 21 
WSSzDz Kielce (niem) 
(działał do 30.09.2008r.) 

4403 0 

ŚCMiN-SzS Kielce (pat.now.) 4405 21 

RAZEM pediatryczne 462 

WSzZ Kielce 4421 36 
WSSzDz Kielce (pat.now.) 4421 8 
ŚCMiN-SzS Kielce 4421 34 
SzKielecki Kielce 4421 35 
ZOZ Busko - Zdrój 4421 31 
SzS Jędrzejów 4421 26 
ZOZ Końskie 4421 24 
SPZZOZ Opatów 4421 32 
ZOZ Ostrowiec Św 4421 25 
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ZOZ Pińczów 4421 20 
SPZZOZ Sandomierz 4421 32 
ZOZ SkarŜysko Kam 4421 37 
SzP Starachowice 4421 35 
SPZZOZ Staszów 4421 19 
ZOZ Włoszczowa 4421 16 

RAZEM  neonatologiczne 410 

ooddddzziiaałłyy  cchhii rr uurr ggiicczznnee  ddllaa  ddzziieeccii   

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

WSSzDz Kielce 4501 66 
RAZEM 66 

ooddddzziiaałłyy  hheemmaattoollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

ŚCO Kielce 4070 28 
WSSzDz Kielce 4071 26 

RAZEM 54 

ooddddzziiaałłyy  nneeuurr oollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
ŚCP Morawica 4220 53 
WSZON Kielce 4220 55 
ZOZ Końskie 4220 38 
ZOZ Ostrowiec Św 4220 34 
SPZZOZ Sandomierz 4220 40 
ZOZ SkarŜysko Kam 4220 33 
SzP Starachowice 4220 29 
SPZZOZ Staszów 4220 31 

RAZEM 313 

ooddddzziiaałłyy  ddeerr mmaattoollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
WSzZ Kielce 4200 13 
ZOZ Końskie 4200 20 
ZOZ Ostrowiec Św 4200 17 

RAZEM 50 

ooddddzziiaałłyy  oonnkkoollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
ŚCO Kielce (med. nuk.) 4140 5 
ŚCO Kielce (on. og.) 4240 21 
ŚCO Kielce (chem.) 4242 54 
ŚCO Kielce (rad.) 4244 51 
ŚCO Kielce (brach.) 4244 10 
ŚCO Kielce (ginek. onk.) 4246 20 

RAZEM 161 

ŚCO Kielce (chem. dzien.) 4242 24 
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ooddddzziiaałłyy  cchhoorr óóbb  zzaakkaaźźnnyycchh  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
ZOZ SkarŜysko Kam 4340 16 
WSzZ Kielce 4348 67 
ZOZ Busko - Zdrój 4348 47 
SzP Starachowice 4348 28 

RAZEM 158 

ooddddzziiaałłyy  cchhii rr uurr ggiicczznnee  ooggóóllnnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
WSzZ Kielce 4500 67 
SzKielecki Kielce 4500 44 
WSzS Czerwona G 4500 52 
ZOZ Busko - Zdrój 4500 56 
SzP Chmielnik 4500 25 
SzS Jędrzejów 4500 58 
ZOZ Końskie 4500 42 
SPZZOZ Opatów 4500 33 
ZOZ Ostrowiec Św 4500 46 
ZOZ Pińczów 4500 26 
SPZZOZ Sandomierz 4500 45 
ZOZ SkarŜysko Kam 4500 45 
SzP Starachowice 4500 47 
SPZZOZ Staszów 4500 38 
ZOZ Włoszczowa 4500 45 
WSzS Czerwona G (tor.) 4520 41 
ZOZ Końskie (chir. nacz.) 4530 38 
P-A KSCK-A Starachowice (chir. nacz.) 4530 1 
ŚCO Kielce (chir. onkol.) 4540 34 

RAZEM 783 

NZOZ Salwiko-Chirurgia Kielce (chr.1-dnia) 2500 3 

ooddddzziiaałłyy  nneeuurr oocchhii rr uurr ggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

WSzZ Kielce 4570 35 
RAZEM 35 

ooddddzziiaałłyy  uurr aazzoowwoo  ––  oorr ttooppeeddyycczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
WSzZ Kielce 4580 55 
ZOZ Busko - Zdrój 4580 50 
ZOZ Końskie 4580 30 
ZOZ Ostrowiec Św 4580 34 
SPZZOZ Sandomierz 4580 30 
ZOZ SkarŜysko Kam 4580 30 
SzP Starachowice 4580 26 
SPZZOZ Staszów 4580 28 
ZOZ Włoszczowa 4580 25 
WSSzDz Kielce 4581 25 

RAZEM 333 
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ooddddzziiaałłyy  ookkuull iissttyycczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

WSzZ Kielce 4600 29 
ZOZ Końskie 4600 25 
ZOZ Ostrowiec Św 4600 18 
SzP Starachowice 4600 20 

RAZEM 92 

ZDiChO "Medilens" NZOZ Kielce (dzienne) 4600 4 
NSZOZCM "Visus" Starachowice (dzienne) 4600 5 

ooddddzziiaałłyy  oottoollaarr yynnggoollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
WSzZ Kielce 4610 39 
ŚCO Kielce 4610 26 
ZOZ Końskie 4610 6 
ZOZ Ostrowiec Św 4610 15 
SPZZOZ Sandomierz 4610 17 
ZOZ SkarŜysko Kam 4610 10 
SPZZOZ Staszów 4610 31 

RAZEM 144 

ooddddzziiaałłyy  ppoołłooŜŜnniicczzoo--ggiinneekkoollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
WSzZ Kielce 4450 61 
ŚCMiN-SzS Kielce 4450 100 
SzKielecki Kielce 4450 65 
ZOZ Busko - Zdrój 4450 55 
SzS Jędrzejów 4450 30 
ZOZ Końskie 4450 32 
SPZZOZ Opatów 4450 33 
ZOZ Ostrowiec Św 4450 58 
ZOZ Pińczów 4450 30 
SPZZOZ Sandomierz 4450 47 
ZOZ SkarŜysko Kam 4450 59 
SzP Starachowice 4450 54 
SPZZOZ Staszów 4450 26 
ZOZ Włoszczowa 4450 36 

RAZEM 686 

ooddddzziiaałłyy  uurr oollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
ŚCO Kielce 4640 17 
WSzS Czerwona G 4640 40 
ZOZ Busko - Zdrój 4640 20 
ZOZ Końskie 4640 13 
ZOZ Ostrowiec Św 4640 25 
SPZZOZ Sandomierz 4640 32 
SPZZOZ Staszów 4640 25 

RAZEM 172 
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ooddddzziiaałłyy  ggrr uuźźll iiccyy  ii   cchhoorr óóbb  ppłłuucc  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
WSzS Czerwona G (gichp.I) 4270 56 
ZOZ Busko – Zdrój(gichp) 4270 56 
WSzS Czerwona G(pul.I) 4272 56 
WSzS Czerwona G (pul.II) 4272 40 
WSzS Czerwona G (pul.-aler.) 4272 42 
ZOZ Ostrowiec Św (pul.) 4272 30 

RAZEM 280 

NZOZ "Nowe śycie" Włoszczowa (dom.lecz.tlenem) 2150 x 
NZOZ "Pulmed", 25-322 Kielce (dom.lecz.tlenem) 2150 x 
NZOZ "Zdrowe Płuca" Zagnańsk (dom.lecz.tlenem) 2150 x 

ooddddzziiaałłyy  rr eehhaabbii ll ii ttaaccyyjj nnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 

WSzZ Kielce 4300 26 
ZOZ Końskie 4300 38 
ZOZ Ostrowiec Św 4300 22 
SPZZOZ Sandomierz 4300 25 
ZOZ SkarŜysko Kam 4300 16 
ZOZ Końskie (dziec) 4301 15 
ZOZ Włoszczowa 4302 36 
ŚCR Czarniecka G (I) 4303 38 
ŚCR Czarniecka G (II) 4303 35 
ZOZ SkarŜysko Kam (reh.neur) 4306 10 

RAZEM 261 

SPZZOZ Sandomierz (jeszcze nie rozpoczęli leczenia)  (dzien.) 2300 25 

ZOZ Włoszczowa (dzien.) 2300 6 

NZOZ "Artimed" Kielce (dzien.) 2300 9 

OśWczIntPStow naRzOsób z UpUm Kielce (dzien.) 2300 43 

NZOZ "Kieleckie CenUr-Ortop i Rehabilitacyjne" Kielce (dzien.) 2300 0 

SpSzOrt-Reh"Górka" Busko-Zdrój (dzien.) 2300 30 

Dom dla Niepełonsprawnych Piekoszów (dzien.) 2300 2 

WSzZ Kielce (dzien.) 4300 20 

ŚCO Kielce (dzien.) 4300 30 

ZOZ Końskie (dzien.) 4300 30 

ZOZ Ostrowiec Św (szpital nie podaje liczby miejsc) (dzien.) 4300 0 

ZOZ SkarŜysko Kam (dzien.) 4300 10 

SPZZOZ Staszów (dzien.) 4300 20 

ŚCR Czarniecka G (dzien.) 4303 100 
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ooddddzziiaałłyy  aanneesstteezzjj oollooggii ii   ii   iinntteennssyywwnneejj   tteerr aappii ii   

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
WSzZ Kielce 4260 15 
SzKielecki Kielce 4260 4 
ŚCO Kielce 4260 5 
WSzS Czerwona G 4260 5 
ZOZ Busko - Zdrój 4260 3 
SzS Jędrzejów 4260 2 
ZOZ Końskie 4260 6 
SPZZOZ Opatów 4260 2 
ZOZ Pińczów 4260 4 
SPZZOZ Sandomierz 4260 6 
ZOZ SkarŜysko Kam 4260 4 
SzP Starachowice 4260 5 
SPZZOZ Staszów 4260 4 
ZOZ Włoszczowa 4260 4 
WSSzDz Kielce (dziec) 4261 5 
ZOZ Ostrowiec Św 4262 4 

RAZEM 78 

ooddddzziiaałłyy  eennddookkrr yynnoollooggiicczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
ŚCO Kielce 4030 20 

RAZEM 20 

rr aattoowwnniiccttwwoo  mmeeddyycczznnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
ZOZ Końskie 3300 6 
SPZZOZ Sandomierz 3300 2 
SPZZOZ Staszów 3300 5 
ZOZ Włoszczowa 3300 3 

RAZEM 16 

ssttaaccjj ee  ddiiaall iizz  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. stanowisk 
WSzZ Kielce 4132 10 
ŚCO Kielce 4132 5 
ZOZ Busko - Zdrój 4132 7 
ZOZ Końskie 4132 10 
ZOZ Ostrowiec Św 4132 7 
SzP Starachowice 4132 9 

RAZEM publiczne 48 

NZOZ StD"Gambro" Kielce 4132 15 
MCDializ Sandomierz 4132 20 
NZOZ StDializ Hand-Prod Jędrzejów 4132 14 

RAZEM niepubliczne 49 

RAZEM Publiczne i Niepubliczne: 97 
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ooddddzziiaałłyy  ddzziieennnnee  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału liczba miejsc 

SPZZOZ Sandomierz (jeszcze nie rozpoczęli leczenia) 2300 25 

ZOZ Włoszczowa 2300 6 

NZOZ "Artimed" Kielce 2300 9 

OśWczIntPStow naRzOsób z UpUm Kielce 2300 43 

NZOZ "Kieleckie CenUr-Ortop i Rehabilitacyjne" Kielce 2300 0 

SpSzOrt-Reh"Górka" Busko-Zdrój 2300 30 

Dom dla Niepełonsprawnych Piekoszów 2300 2 

WSzZ Kielce 4300 20 

ŚCO Kielce 4300 30 

ZOZ Końskie 4300 30 

ZOZ Ostrowiec Św (szpital nie podaje liczby miejsc) 4300 0 

ZOZ SkarŜysko Kam 4300 10 

SPZZOZ Staszów 4300 20 

ŚCR Czarniecka G (dziec) 4303 100 

RAZEM rehabilitacja dzienna 325 

NZOZ Salwiko-Chirurgia Kielce 2500 3 

RAZEM chirurgia 1 dnia  3 

ŚCO Kielce 4242 24 

RAZEM chemioterapia dzienna 24 

ZDiChO "Medilens" NZOZ Kielce 4600 4 

NSZOZCM "Visus" Starachowice 4600 5 

RAZEM okulistyka dzienna 9 

WSZON Kielce (psych) 2700 30 

SPZZOZ Sandomierz (psych) 2700 15 

WSZON Kielce (ter. alkoh) 2712 15 

OśLZabPs i Uz"Eskulap" Ostrowiec Św (ter. alkoh) 2712 16 

OśLZabPs i Uz "Michałów" Starachowice (ter. alkoh) 2712 8 

NZOZ "Nadzieja Rodzinie" OśRehdlaOsóbzUodSubPs Kielce (ter. 
sub.psycho) 2714 10 

RAZEM psychiatria dzienna 94 
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ooppiieekkaa  ddłłuuggootteerr mmiinnoowwaa  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
SPZZOZ Staszów 4170 14 
ŚCO Kielce 4180 10 

RAZEM oddziały:  24 
ZOZ Busko-Z (nie działa od 01.11.2008r.) 5170 0 
SzP Chmielnik 5170 21 
SPZOZ Kazimierza W 5170 27 
ZOZ Końskie 5170 27 
ZOZ Ostrowiec Św 5170 29 
ZOZ Pińczów 5170 60 
ZOZ SkarŜysko Kam 5170 24 
SPZZOZ Sandomierz (hosp) 5180 15 

RAZEM ZOL publiczne:  203 

RAZEM PUBLICZNE-Oddziały i ZOL: 227 

NZOZ COPdla Dorosłych "Anna" SkarŜysko-Kościelne (ZPO) 5160 16 

NZOZ Rodzina CenOP Ubyszów, BliŜyn (ZPO) (działa od 15.04.2008r.)  5160 15 

ZOLdla PrzewlekleChorych Kielce (ZOL) 5170 60 

Dom dla Niepełonsprawnych Piekoszów (ZOL) 5170 29 

NZOZ "Margo" w Bilczy, Morawica (ZOL) 5170 74 

Staszowskie Centrum Medyczne NZOZ w Koniemłotach, Staszów 
(ZOL) 

5170 42 

ZOL zgr. SS Miłosierdzia Kurozwęki, Staszów (ZOL) 5170 23 

NZOZ Medyk ZOL Koprzywnica (ZOL) 5170 30 

RAZEM niepubliczne 289 

RAZEM Publiczne (oddziały i ZOL) i Niepubliczne 516 

NSZOZ "Gomed" Ostrowiec Św (dł.op.dom) 2140 x 

NZOZ "Rodzina" Ostrowiec Św (dł.op.dom) 2140 x 

Centrum Pie-Reh"Dom" Busko-Zdrój (dł.op.dom) 2142 x 

NZOZ "Nowe śycie" Włoszczowa (dom.lecz.tlenem) 2150 x 

NZOZ "Pulmed", 25-322 Kielce (dom.lecz.tlenem) 2150 x 

NZOZ "Zdrowe Płuca" Zagnańsk (dom.lecz.tlenem) 2150 x 

ŚCO Kielce (hosp.dom) 2180 x 

NSZOZ "Gasmed" Starachowice (hosp.dom) 2180 x 

NZOZ "Nowe śycie" Włoszczowa (hosp.dom) 2180 x 

NSZOZ "Gomed" Ostrowiec Św (hosp.dom) 2180 x 
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ooppiieekkaa  ppssyycchhiiaattrr yycczznnaa  

nazwa zakładu opieki zdrowotnej kod oddziału l. łóŜek rzecz. 
ŚCP Morawica (I) 4700 61 
ŚCP Morawica (II) 4700 61 
ŚCP Morawica (III) 4700 78 
ŚCP Morawica (IV) 4700 78 
ŚCP Morawica (V) 4700 78 
ŚCP Morawica (VI) 4700 78 
WSZON Kielce (I) 4700 50 
WSZON Kielce (II) 4700 56 
SPZZOZ Sandomierz 4700 60 
ŚCP Morawica (nerwic) 4704 15 
ŚCP Morawica (psychosom) 4710 36 

RAZEM dla dorosłych 651 
WSZON Kielce (dziec) 4701 18 

RAZEM dla dzieci 18 

ŚCP Morawica (detok) 4742 29 

RAZEM detok.alkoh. 29 
ŚCP Morawica (nie działa od 01.07.2008r.) 4744 0 
ŚCP Morawica 4744 69 
ŚCP Morawica 4744 107 
ŚCP Morawica (nie działa od 01.07.2008r.) 4744 0 

RAZEM ter.alkoh.  176 

OśLUodŚrP "San Damiano" Chęciny (sub.psycho) 4750 20 

NZOZ "Nadzieja Rodzinie" OśRehdlaOsóbzUodSubPs Mniów 
(sub.psycho) 

4750 25 

RAZEM ter.psych 45 

RAZEM opieka psychiatryczna 919 

WSZON Kielce (psych.dz.) 2700 30 

SPZZOZ Sandomierz (psych.dz.) 2700 15 

RAZEM dz.psych. dla dorosłych 45 

WSZON Kielce (ter.alkoh) 2712 15 

OśLZabPs i Uz"Eskulap" Ostrowiec Św (ter.alkoh) 2712 16 

OśLZabPs i Uz "Michałów" Starachowice (ter.alkoh) 2712 8 

RAZEM dz. ter.alkoh. 39 
NZOZ "Nadzieja Rodzinie" OśRehdlaOsóbzUodSubPs Kielce 
(ter.sub.psych) 2714 10 

RAZEM dz. ter.psych. 10 

OśLUodŚrP "San Damiano" Chęciny (hostele) 2720-2726 15 
RAZEM hostele: psych. dla dorosłych (kod 2720 i 2722), ter.alkoh.(kod 2724) i 

ter.psych.(kod 2726)  
15 

 
 


