MINISTERSTWO ZDROWIA
CENTRUM e-ZDROWIA
Nazwa i adres podmiot wykonującego
działalność leczniczą

Nazwa i adres zakładu podmiotu
leczniczego
MZ-13

Numer księgi rejestrowej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą.
TERYT podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
Kod podmiotu
tworzącego
(część III)

Kod formy
organizacyjnoprawnej (część IV)

Roczne sprawozdanie o
leczonych w poradni gruźlicy
i chorób płuc

Przekazać za pomocą portalu
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl
w terminie składania sprawozdań zgodnie
z Pbssp 2021
(z danymi za rok 2021)

REGON zakładu podmiotu
leczniczego/praktyki zawodowej
TERYT zakładu podmiotu
leczniczego/praktyki zawodowej
Rodzaj działalności leczniczej
(część VI sytemu resortowych kodów
identyfikacyjnych)

Wypełniać tylko w przypadku sporządzania sprawozdania oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej.
Kod resortowy identyfikujący jednostkę
organizacyjną
Nazwa jednostki organizacyjnej
TERYT jednostki organizacyjnej
(część V systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.2021 poz. 955).
Za prawidłowe sporządzenie sprawozdania odpowiada kierownik jednostki. Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek
prowadzenia dotyczy wszystkich jednostek ochrony zdrowia.. Przed wypełnieniem sprawozdania należy zapoznać się z objaśnieniami znajdującymi się na stronie
www.csioz.gov.pl .
Sprawozdanie należy przekazać w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu się na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl

Dział 1. Zarejestrowani w poradni/gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy.
Skreśleni z ewidencji w
Osoby
Osoby nowo
roku sprawozdawczym
zarejestrowane
zarejestrowane w
Wyszczególnienie
(stan w dniu
w tym z
roku
31.12. roku
Razem
powodu
sprawozdawczym
ubiegłego)
zgonu
00
01
02
03
04
gruźlica płuc potwierdzona
bakteriologicznie

01

w tym z powodu chronicy

02

gruźlica płuc niepotwierdzona
bakteriologicznie

03

Razem gruźlica płuc
(w. 01+03)

04

gruźlica pozapłucna
potwierdzona
bakteriologicznie
gruźlica pozapłucna
niepotwierdzona
bakteriologicznie

05

06

Razem gruźlica pozapłucna
(w. 05+06)

07

Gruźlica ogółem (04+07)

08

Lekooporni ogółem

09

w tym wielolekooporni
(INH+RMP)

10

Osoby
zarejestrowane (stan
w dniu 31.12 roku
sprawozdawczego)
05

Ciąg dalszy działu 1.
Osoby
zarejestrowa
ne (stan w
dniu 31.12.
roku
ubiegłego)
01

Wyszczególnienie

Inne choroby układu
oddechowego

Osoby ze zwiększonym
ryzykiem zachorowania

00
styczność z gruźlicą
prątkującą

11

wzmożony OT

12

drobne zmiany
włókniste

13

inne
kliniczne/społeczne

14

POCHP

15

astma

16

nowotwory układu
oddechowego

17

inne

18

Ogółem w. 08+(w. 11 do w. 18)

Osoby nowo
zarejestrowane w
roku
sprawozdawczym
02

Skreśleni z ewidencji w
roku sprawozdawczym
w tym z
Razem
powodu
zgonu
03
04

Osoby
zarejestrowane
(stan w dniu 31.12
roku
sprawozdawczego)
05

x
x
x
x
x
x
x
x

19

......................................................
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)

.....................................................
(miejscowość i data)

…………………......................................
(imię i nazwisko osoby działającej
w imieniu sprawozdawcy)

Objaśnienie do formularza MZ-13
Podstawą do sporządzenia sprawozdania na formularzu MZ-13 są dokumentacja lekarska chorego oraz rejestr chorych
zarejestrowanych w poradni.
Dział I. Zarejestrowani w poradniach
−
−
−
−
−

liczby wykazane w rubryce 01 powinny odpowiadać liczbom z rubryki: Stan na dzień 31.12 poprzedniego roku
sprawozdawczego,
rubryka 02 dotyczy osób nowo zarejestrowanych w roku sprawozdawczym; w rubryce tej należy wykazać także
pacjentów przeniesionych z innych grup w ramach własnej poradni (w tym chronicy) oraz chorych przybyłych z
innych poradni,
rubryka 03 dotyczy osób skreślonych z ewidencji danej poradni z różnych przyczyn, tj. wyleczenie niewymagające
dalszej obserwacji, zgon pacjenta z innej przyczyny niż gruźlica, przeniesieni do innej poradni, przerywający leczenie
itd.
w rubryce 04 należy wpisać zgony z powodu gruźlicy, jakie miały miejsce w trakcie leczenia w roku
sprawozdawczym,
w rubryce 05 należy wpisać chorych pozostających w ewidencji danej poradni na koniec roku sprawozdawczego (na
dzień 31.12 roku sprawozdawczego); rubryka 05 jest sumą rubryk 01 i 02 pomniejszoną o rubrykę 03.

Do obliczenia wskaźnika chorobowości na gruźlicę czynną bierzemy wartości wykazane w rubryce 05 w wierszu 08.
W przypadku stwierdzenia gruźlicy po zgonie chorego należy ją wykazać w rubrykach 02 i 04.

