
G£ÓWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00 - 925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZD - 2
Sprawozdanie

z lecznictwa uzdrowiskowego,
sanatorium rehabilitacyjnego

za rok 2005

Urz¹d Statystyczny

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

Przekazaæ/wys³aæ do dnia
20 stycznia

Dzia³ 1. Dane ogólne

1 Lokalizacja

województwo
Symbol

terytorialny
(wype³nia US)

powiat

gmina

2
Charakter
jednostki
organizacyjneja)

1 szpital uzdrowiskowy

2 sanatorium uzdrowiskowe

3 uzdrowiskowy zak³ad przyrodoleczniczy

4 przychodnia uzdrowiskowa

5 prewentorium uzdrowiskowe

6 sanatorium rehabilitacyjne

3 Organ
za³o¿ycielski:a)

1 Minister Skarbu Pañstwa

2 samorz¹d województwa

3 samorz¹d powiatu

4 samorz¹d gminy

5 spó³ka Skarbu Pañstwa

6 zwi¹zki zawodowe

7 inne organy i instytucje(stowarzyszenia, fundacje)

8 pracodawca

4
Forma w³asnoœci a)

1 publiczny

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

......................................................
(nazwisko, imiê i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

......................................................
(miejscowoœæ i data)

...................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osob

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby
sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie

Uwaga: dla ka¿dej placówki nale¿y sporz¹dziæ odrêbne sprawozdanie



Dzia³ 2. Rodzaj wykonywanych zabiegów leczniczycha)

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

Dzia³ 3. Dzia³alnoœæ placówki

1 K¹piele mineralne 6 Elektrolecznictwo

2 K¹piele CO2 7 Œwiat³olecznictwo

3 Zabiegi borowinowe 8 Wodolecznictwo

4 Wziewanie (inhalacje) 9 Kinezyterapia

5 Masa¿e 10 Zabiegi parafinowe

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA

a) £¹cznie z ³ó¿kami wydzier¿awionymi od innych gestorów, bez ³ó¿ek wynajêtych innym gestorom. b) Wype³niaj¹ wy³¹cznie szpitale
uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe.

PODPISY NA STRONIE PIERWSZEJ

Wyszczególnienie Ogó³em

W tym:

kobiet
dzieci

w wieku
0 - 18 lat

0 1 2 3

Liczba ³ó¿eka) - w dniu 31 XII 01 X

Œrednia liczba ³ó¿ek 02 X

Œrednia liczba ³ó¿ek czynnychab) 03 X

Leczeni pacjenci (kuracjusze) stacjonarnie 04

w tym cudzoziemcy 05

z wiersza 04 leczeni pe³nop³atni 06

Osobodni leczenia 07 X

Pacjenci (kuracjusze) ambulatoryjni z innych sanatoriów 08

Pozostali pacjenci (kuracjusze) ambulatoryjni 09

Porady udzielone w przychodniach uzdrowiskowych 10

Apteka szpitalna 11 X X

Dzia³ 1. Dane ogólne
Charakter jednostki dotyczy jednostek funkcjonuj¹cych w oparciu o ustawê z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z póŸñ. zm.)
Dzia³ 2. Rodzaj wykonywanych zabiegów leczniczych - wype³niaj¹ zak³ady przyrodolecznicze i sanatoria.
Dzia³ 3. Dzia³alnoœæ placówki
w. 01 - liczba ³ó¿ek - ³ó¿ka umieszczone na sta³e, zajête przez kuracjuszy lub przygotowane na ich przyjêcie.
w. 02 - œrednia liczba ³ó¿ek - suma liczby ³ó¿ek wed³ug stanu na koniec poszczególnych miesiêcy roku podzielona przez 12.
w. 03 - œrednia liczba ³ó¿ek czynnych - suma liczby ³ó¿ek czynnych w poszczególnych turnusach podzielona przez 14, bez
wzglêdu na liczbê turnusów.
w. 07 - osobodni leczenia - ³¹czna liczba dni pobytu leczonych w zak³adzie. Dzieñ przyjêcia i wypisania liczy siê jako jeden dzieñ
pobytu. W liczbie tej uwzglêdnia siê równie¿ dni pobytu na ³ó¿kach czasowo dostawionych.
w. 08 i 09 - kuracjusze ambulatoryjni z innych sanatoriów i pozostali kuracjusze ambulatoryjni - osoby korzystaj¹ce z us³ug lub
zabiegów leczniczych tylko na zasadzie skierowañ ambulatoryjnych. Osobê tak¹ nale¿y wykazaæ jeden raz, niezale¿nie od liczby
wykonanych zabiegów.
w. 11 wype³niaj¹ tylko szpitale sanatoryjne, w których apteka nie jest ogólnodostêpna, dzia³a tylko na potrzeby szpitala.
Uwaga: Dla prewentorium, sanatorium rehabilitacyjnego (pkt 2, wiersze od 5 do 7) nale¿y w dziale 3 - w dzia³alnoœci placówki
wype³niæ wiersze 01 - liczba ³ó¿ek, 02 - œrednia liczba ³ó¿ek, 04 - leczeni pacjenci (kuracjusze) stacjonarnie oraz 07 - osobodni
leczenia.
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