
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00 - 925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZD - 4 Urz¹d Statystyczny

Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie
z ratownictwa
medycznego

w ..............................................

za rok 2004 Przekazaæ /wys³aæ do dnia
25 stycznia

Dzia³ 1. Dane ogólne

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

1 Lokalizacja

województwo

Symbol
teytorialny
(wype³nia
US)

powiat

gmina

2
Dysponent
jednostki a)

1. pogotowie ratunkowe

2. lotnicze pogotowie ratunkowe (kod 3210)

3. inny samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej

4. niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej

5. inny podmiot, który utworzy³ jednostkê i zg³osi³ j¹ do systemu

3 Organ za³o¿ycielskia)

1. Minister Zdrowia

2. MON

3. MSWiA

4. Wojewoda, Samorz¹d Wojewódzki

5. Starosta, Samorz¹d Powiatowy

6. Samorz¹d Gminy

7. inna krajowa albo zagraniczna osoba prawna lub osoba fizyczna, spó³ka
niemaj¹ca osobowoœci prawnej oraz inny organ za³o¿ycielski dla
niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej

4 Jednostka systemu a)

1. centrum powiadamiania ratunkowego

2. zespó³
ratownictwa
medycznego

zespó³
wyjazdowy

a/ ogólny (kod 3110)

b/ wypadkowy W (kod 3112)

c/ reanimacyjny R (kod 3114)

d/ kardiologiczny K (kod 3116)

e/ neonatologiczny N (kod 3118)

3. zespó³ lotnictwa sanitarnego
(kod 3200)

a/ œmig³owiec

b/ samolot

4. lotnicza grupa poszukiwawczo-ratownicza (kod 3220)

5. szpitalny oddzia³ ratunkowy (kod 3300)

6. izba przyjêæ (kod 4900)



Dzia³ 3. Udzielone œwiadczenia zdrowotne w izbie przyjêæ/szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym
(niezakoñczone hospitalizacj¹)

Miejsce zdarzenia Liczba wyjazdów na
miejsce zdarzenia

Liczba osób, którym
udzielono œwiadczenia

zdrowotnego

W tym dzieci i m³odzie¿
w wieku 0-18 lat

0 1 2 3

Ogó³em (w. 2+3+4+5+6) 1

Ruch uliczno-drogowy 2

Praca 3

Szko³a 4

Dom 5

Inne 6

Dzia³ 2. Medyczne dzia³ania ratownicze

Wyszczególnienie Osoby
W tym dzieci

i m³odzie¿
w wieku 0-18 lat

0 1 2

Ogó³em (wiersze 02+04+07+08+09+10) 01

Œwiad-
czenia
udzielone
w zakresie

chorób wewnêtrznych 02

w tym kardiologii 03

chirurgii 04

w
tym

chirurgii urazowej 05

neurochirurgii 06

ginekologii i po³o¿nictwa 07

pediatrii 08

neurologii 09

inne 10

....................................................... ......................................... ..............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie) (miejscowoœæ, data) (piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Adres e-mail osoby
sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie


