
1 Lokalizacja

województwo

Symbol

terytorialny

(wype³nia US)

powiat

gmina

G³ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY al. Niepodleg³oœci 208, 00 - 925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZD - 1a
Sprawozdanie zak³adu

stacjonarnego opieki zdrowotnej
typu opiekuñczo-leczniczego

za 200... r.

Urz¹d Statystyczny

Numer identyfikacyjny - REGON w ............................................................

Przekazaæ/wys³aæ do dnia

30 stycznia

a) Nale¿y zakreœliæ w³aœciw¹ odpowiedŸ wraz z symbolem cyfrowym.

Dzia³ 1. Dane ogólne

2 Typ placówkia) 4 Rodzaj placówkia)

1 zak³ad

2 zespó³ zak³adów (oddzia³ lub filia) 1 zak³ad opiekuñczo-leczniczy (kod 5170)

3 Forma w³asnoœci a) 2 zak³ad pielêgnacyjno-opiekuñczy (kod 5160)

1 publiczny 3 hospicjum - stacjonarne (kod 5180)

2 niepubliczny

5 Organ za³o¿ycielskia)

1 minister lub centralny organ administracji rz¹dowej 7 koœció³ lub zwi¹zek wyznaniowy

2 wojewoda
8 fundacja, zwi¹zek zawodowy, samorz¹d zawodowy lub

stowarzyszenie

3
samorz¹d województwa

9 inna krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub osoba

fizyczna

4 samorz¹d powiatu 10 spó³ka nie maj¹ca osobowoœci prawnej

5 samorz¹d gminy 11 pracodawca

6 pañstwowa uczelnia medyczna lub inna pañstwowa uczelnia prowadz¹ca dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w dziedzinie nauk

medycznych

6

Miejsca - stan w dniu 31 XII

Uwaga: Dla ka¿dego rodzaju placówki nale¿y sporz¹dziæ odrêbne sprawozdanie.



Dzia³ 3. Pracuj¹cy (w osobach) - stan w dniu 31 XII (nie wype³niaj¹ oddzia³y i filie)

Liczba pacjentów w dniu 31 XII poprzedniego roku 01

Przyby³o 02

Uby³o
wypisani 03

zmarli 04

Liczba pacjentów w dniu 31 XII (w. 01+02)- (w. 03 + 04) (lub w. 06 do w. 10) 05

Z

wiersza

05

w wieku

do 18 lat 06

19 - 40 07

41 - 60 08

61 - 74 09

75 lat i wiêcej 10

w tym kobiety 11

op³acaj¹cy

pobyt

g³ównie

z emerytury lub renty 12

z zasi³ku sta³ego pomocy spo³ecznej lub renty socjalnej 13

przez cz³onków rodziny 14

op³acaj¹cy pobyt w pe³nej wysokoœci 15

pacjenci nie opuszczaj¹cy ³ó¿ek 16

wg

przyczyn

pobytu

ca³kowity brak opieki, samotnoœæ 17

niemo¿noœæ zapewnienia ci¹g³ej opieki 18

przewlek³y terminalny charakter choroby 19

Liczba pacjentów przebywaj¹cych w ci¹gu roku (w. 03+04+05) 20

Osobodni pobytu 21

Dzia³ 2. Pacjenci

Ogó³em 01

w tym

lekarze 05

w tym

opiekunowie 02 pielêgniarki 06

psycholodzy 03 rehabilitanci 07

pedagodzy 04 salowe 08

pracownicy socjalni 09

Liczba osób pracuj¹cych na zasadach wolontariatu ........................................................................

........................................................ ....................................................... ..............................................................

(imiê, nazwisko i telefon osoby,

która sporz¹dzi³a sprawozdanie)
(miejscowoœæ, data) (piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA
Dzia³ 1. Dane ogólne

- dla zespo³u zak³adów, oddzia³u (pkt 2, wiersz 2) nale¿y sporz¹dziæ oddzielne sprawozdania,

- forma w³asnoœci (pkt 3) - podaæ wed³ug numeru REGON, gdzie “1” jako pierwsza cyfra kodu formy w³asnoœci oznacza sektor publiczny, a “2” - sektor niepub-
liczny,

- miejsca (pkt 6) - umieszczone na sta³e w sali sypialnej, zajête przez pacjenta lub gotowe do jego przyjêcia.

Dzia³ 2. Pacjenci

- liczbê pacjentów w dniu 31 XII (wiersz 05) - nale¿y wyliczyæ nastêpujaco: do liczby pacjentów w dniu 31 XII poprzedniego roku (wiersz 01) dodaæ pacjentów,
którzy przybyli (wiersz 02) oraz odj¹æ “wypisani” (wiersz 03) i “zmarli” (wiersz 04),

- liczbê pacjentów przebywaj¹cych w ci¹gu roku (wiersz 20) uzyskuje siê jako sumê wierszy “wypisani” (wiersz 03) plus “zmarli” (wiersz 04) plus “liczba
pacjentów w dniu 31 XII” (wiersz 05);

- op³acaj¹cy pobyt w pe³nej wysokoœci (wiersz 12) - tzn. dla osoby doros³ej - 200% najni¿szej emerytury, dla dzieci - 150%,

- osobodni pobytu (wiersz 21) - suma liczby dni pobytu pacjentów w zak³adach wymienionych w pkt 4 dzia³u 1.

Dzia³ 3. Pracuj¹cy

- nale¿y wykazaæ wszystkie osoby pracuj¹ce w placówce, niezale¿nie od formy zatrudnienia (umowa na etat, umowa cywilno-prawna).

Wolontariuszy nie nale¿y zaliczaæ do ogó³u.


