
6. Praktyka lekarska a)

1 lekarska

2 stomatologiczna

3 lekarsko-stomatologiczna

4. Organ - podmiot za³o¿ycielski zak³adua)

1 minister lub centralny organ administracji rz¹dowej

2 pañstwowa uczelnia medyczna lub pañstwowa uczelnia
prowadz¹ca dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i badawcz¹

3 wojewoda

4 samorz¹d województwa, powiatu, gminy

5 pracodawca

6 fundacja, zwi¹zek zawodowy, koœció³, zwi¹zek
wyznaniowy, samorz¹d zawodowy, stowarzyszenie

7 spó³ka niemaj¹ca osobowoœci prawnej

8 krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna

2. Typ zak³adua)

1 przychodnia, oœrodek zdrowia, poradnia

2 oœrodek medycyny pracy

7. Praktyka lekarska a)

1 ogólnodostêpna

2 medycyny pracy

5. Rodzaje praktyk lekarskicha)

1 indywidualna

2 grupowa

1 Lokalizacja

województwo

Symbol
terytorialny
(wype³nia US)

powiat

gmina

miejscowoœæ

1) W tym równie¿ w przychodniach s³u¿by medycyny pracy.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZD - 3

Sprawozdanie z ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej1)

za rok 2005

Urz¹d Statystyczny

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

Przekazaæ/wys³aæ do dnia
31 stycznia

Dzia³ 1. Dane ogólne

a) Nale¿y zakreœliæ w³aœciwy symbol cyfrowy.

Dzia³ 2. Podstawowa opieka zdrowotna

a) Porady profilaktyczne - razem; b) Porady udzielone dzieciom i m³odzie¿y w wieku do lat 18, c) Porady udzielone kobietom w ci¹¿y w zakresie opieki profilaktycznej.

3. Zak³ad opieki zdrowotneja)

1 ogólnodostêpny

2 s³u¿by medycyny pracy

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

.........................................................................
(miejscowoœæ, data)

..............................................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby
sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie

Wyszczególnienie

Porady

ogólnodostêpne
dla pracowników lub
uczniów/studentów

ogó³em

w tym z liczby ogó³em

razem
w tym
wizyty

domowe
razem

w tym
profilak-
tycznea)

dzieciom
w wieku
do lat 18

osobom w
wieku 65 lat

i wiêcej

mê¿czy-
znom

kobietom

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ogó³em (w. 2 +5) 1

Lekarz

podstawo-

wej opieki

zdrowotnej

porady razem 2

w

tym

dla dziecib) 3 X X X X X

dla kobietc) 4 X X X X X

Poradnia dla dzieci b) 5 X X X



Dzia³ 3. Specjalistyczna opieka zdrowotna

Uwaga: Dzia³alnoœæ obejmuje wy³¹cznie porady udzielone przez lekarzy i lekarzy stomatologów. Nie nale¿y wykazywaæ porad udzielonych np. przez
felczerów, pielêgniarki, psychologów itp.

a) Patrz dzia³ 2, notka “a”. b) Kody wed³ug rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zak³adów opieki
zdrowotnej oraz szczegó³owych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797).

Dzia³ 4. Liczba osób ogó³em objêtych profilaktyczn¹ opiek¹ zdrowotn¹.

(Wype³niaj¹ wy³¹cznie jednostki s³u¿by medycyny pracy - patrz objaœnienia, dzia³ 4)

Rodzaje poradni
Kody

resorto-
we b)

Porady
ogólno-
dostêpne

dla pracowników lub
uczniów/studentów

ogó³em

w tym z liczby ogó³em

razem razem
w tym

profilakty-
cznea)

dzieciom
w wieku
do 18 lat

osobom w
wieku 65

lat i wiêcej

mê¿czy-
znom

kobietom

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Razem lekarskie (w. 02 + 08 + 12 + 15 do 28) 01

Specjalizacja-choroby wewnêtrzne-razem 02 1000-1180

w
tym

chorób wewnêtrznych 03 1000-1008

kardiologiczna 04 1100-1104

nefrologiczna 05 1130

diabetologiczna 06 1020

medycyny pracy 07 1160 X X

Opieki nad matk¹ i dzieckiem 08 1401-1474 X X

w
tym

pediatryczna 09 1401-1409 X X

ginekologiczno-po³o¿nicza 10 1450-1458 X X

neonatologiczna 11 1421 X X

Chirurgiczne - razem 12
1500-1587,

1630

w
tym

chirurgia urazowo-ortopedyczna 13 1580-1587

neurochirurgia 14 1570

Reumatologiczna 15 1280

Urologiczna 16 1640

GruŸlicy i chorób p³uc 17 1270-1276

Dermatologiczna 18 1200-1202

Okulistyczna 19 1600-1604

Otolaryngologiczna 20 1610-1616

Neurologiczna 21 1220-1228

Onkologiczna 22 1240-1244

Zdrowia psychicznego 23 1700-1707

Poradnia leczenia uzale¿nieñ 24 1740-1746

Rehabilitacyjna 25 1300-1308

Chorób zakaŸnych 26 1340-1348

Medycyny sportowej 27 1370 X

Inna (o innej specjalnoœci niewymienionej

wy¿ej)
28 9000

Ogó³em stomatologiczne 29 1800-1840

w
tym

stomatologiczna 30 1800

chirurgii stomatologicznej 31 1840 X

protetyki stomatologicznej 32 1830 X

ortodontyczna 33 1820

PODPISY NA PIERWSZEJ STRONIE



Objaœnienia do formularza ZD-3

Sprawozdanie ZD-3 sporz¹dzaj¹ podmioty udzielaj¹ce porad medycznych w zakresie ambulatoryjnej

opieki zdrowotnej, tj.:

1. Wszystkie (bez wzglêdu na nazwê, rodzaj czy formê finansowania) publiczne i niepubliczne zak³ady

opieki zdrowotnej (Dz. 1, pkt 1. 2, 1.3, 1.4) - przychodnie, poradnie, oœrodki zdrowia, zarejestrowane w re-

jestrze zak³adów opieki zdrowotnej prowadzonym odpowiednio przez wojewodê lub Ministra Zdrowia, w

tym tak¿e jednostki s³u¿by medycyny pracy.

2. Lekarze prowadz¹cy praktyki lekarskie (Dz. 1, pkt 1. 5, 1.6, 1.7) - indywidualne i grupowe - reali-

zuj¹cy w okresie sprawozdawczym porady lekarskie w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem

Zdrowia lub samodzielnym publicznym zak³adem opieki zdrowotnej lub samorz¹dem terytorialnym.

Sprawozdanie ZD-3 sporz¹dzaj¹ tak¿e lekarze wykonuj¹cy indywidualn¹ praktykê w zakresie profi-

laktycznej opieki zdrowotnej w ramach s³u¿by medycyny pracy, zg³oszon¹ we w³aœciwym - ze wzglêdu na

miejsce jej wykonywania - wojewódzkim lub miêdzywojewódzkim oœrodku medycyny pracy.

Dla praktyk lekarskich nia nale¿y okreœlaæ rodzaju zak³adu lub podmiotu za³o¿ycielskiego, tzn. nie

zakreœlaæ wierszy w dziale 1, pkt 1. 2, 1.3, 1.4.

Zak³ad opieki zdrowotnej, który zawar³ umowê z lekarzem prowadz¹cym praktykê lekarsk¹ na wykonywa-

nie œwiadczeñ zdrowotnych (porad), powinien przekazaæ egzemplarz formularza ZD-3 dla podmiotu reali-

zuj¹cego œwiadczenia medyczne, w celu sporz¹dzenia sprawozdania przez praktykê lekarsk¹, natomiast ze

swojej dzia³alnoœci (tj. udzielonych porad) zak³ad sporz¹dza odrêbne sprawozdanie. Podmiot sporz¹dzaj¹cy

sprawozdanie (praktyka lekarska) powinien zakreœliæ w dziale 1, pkt 5 odpowiedni rodzaj praktyki lekarskiej,

tj. tak¹, jaka jest wpisana na zezwoleniu na wykonywanie praktyki lekarskiej, wydanym przez okrêgow¹ izbê

lekarsk¹.

Sprawozdania ZD-3 nie sporz¹dzaj¹ podmioty wy³¹cznie udzielaj¹ce zamówieñ na œwiadczenia medycz-

ne (sporz¹dza podmiot wykonuj¹cy zamówienie) oraz lekarze (lekarze stomatolodzy) prowadz¹cy praktykê

lekarsk¹ w prywatnych gabinetach, tj. udzielaj¹cy porad lekarskich op³acanych przez pacjentów.

Je¿eli lekarz prowadz¹cy praktykê lekarsk¹ zawar³ umowê np. z 4 zak³adami opieki zdrowotnej na

udzielanie porad lekarskich, powinieñ otrzymaæ z ka¿dego zak³adu formularz ZD-3, celem sporz¹dzenia

sprawozdañ. Po sporz¹dzeniu sprawozdañ z dzia³alnoœci w poszczególnych miejscowoœciach nale¿y na mar-

ginesie sprawozdania wpisaæ nazwê miejscowoœci i kopertê z zawartoœci¹ 4 sprawozdañ wys³aæ pod ad-

resem w³aœciwego urzêdu statystycznego.

Przypadki, gdy ZOZ-y posiadaj¹ umowy z NFZ i zawieraj¹ umowy na œwiadczenia zdrowotne z lekarzami

prowadz¹cymi indywidualne (grupowe) praktyki lekarskie umowy cywilno-prawne, ale lekarze nie ponosz¹

kosztów na rzecz ZOZ-u, tzn. nie p³ac¹ ani za pomieszczenie, ani za sprzêt i urz¹dzenia, z których korzystaj¹,

czyli nie ponosz¹ ¿adnego ryzyka ekonomicznego zwi¹zanego z prowadzeniem dzia³alnoœci, nale¿y

traktowaæ jako sytuacjê wyj¹tkow¹ i ich porady wykazywaæ jako porady Zak³adu.

Je¿eli w sk³ad ZOZ-u wchodzi kilka przychodni lub oœrodków zdrowia, podmioty te wype³niaj¹ jeden

formularz jako jeden zak³ad.



Dzia³ 1.

Informacjê o rodzaju zak³adu jak i jego podmiotu-organu za³o¿ycielskiego nale¿y uzyskaæ z podstawowe-

go dokumentu, tj. ze statutu zak³adu lub rejestru zak³adów opieki zdrowotnej - czêœæ III, rubr. 14.

1. Zak³ady (bez wzglêdu na organ - podmiot za³o¿ycielski), które realizuj¹ œwiadczenia medyczne

ogólnodostêpne, m.in. tak¿e przychodnie niepubliczne, powinny w pkt 2 zakreœliæ (przychodniê, oœrodek

zdrowia, poradniê )wiersz 1; w pkt 3, wiersz 1 i w pkt 4 jeden z wierszy w³aœciwy organowi za³o¿ycielskie-

mu.

2. Zak³ady (przychodnie, poradnie), których zadaniem statutowym jest realizacja œwiadczeñ medycznych

odpowiednim grupom ludnoœci (tj. osobom objêtym opiek¹ przez zak³ady s³u¿by medycyny pracy), powin-

ny w pkt 2 zakreœliæ wiersz 1; w pkt 3, wiersz 2 i w pkt 4 jeden z wierszy odpowiadaj¹cy organowi za³o¿y-

cielskiemu.

Dzia³ 2.

W rubr. 1 i 2 liczbê udzielonych porad powinny wykazaæ zak³ady, które w dziale 1, pkt 3, zakreœli³y wiersz 1;

praktyki lekarskie, je¿eli w dziale 1, pkt 7 zakreœli³y wiersz 1, a ponadto tak¿e jednostki s³u¿by medycyny

pracy, je¿eli w okresie sprawozdawczym udziela³y porad ogólnodostepnych na podstawie umowy zawartej z

Narodowym Funduszem Zdrowia lub publicznym zak³adem opieki zdrowotnej na œwiadczenie us³ug

medycznych dla tej populacji.

W rubr. 3 i 4 nale¿y wykazaæ porady udzielone - przez jednostki s³u¿by medycyny pracy - wy³¹cznie

osobom objêtym obowi¹zkow¹ (lub na wniosek osób zainteresowanych) profilaktyczn¹ opiek¹ zdrowotn¹ w

zakresie s³u¿by medycyny pracy. W rubr. 3 i 4 nale¿y wykazaæ tak¿e porady udzielone przez przychodnie:

rejonowe, specjalistyczne itp., a tak¿e przez praktyki lakarskie, je¿eli podmioty te udziela³y porad na rzecz

s³u¿by medycyny pracy.

Na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrowia, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to w szczególnoœci lekarz medycyny rodzinnej,

medycyny ogólnej, chorób wewnêtrznych lub pediatrii, udzielaj¹cy œwiadczeñ zdrowotnych w ramach

podstawowej opieki zdrowotnej.

Dzia³ 3.

W rubr. 1 nale¿y wykazaæ porady udzielone przez - patrz objaœnienia do dzia³u 2, do rubr. 1 i rubr. 2.

W rubr. 2 i 3 wykazaæ porady udzielone przez - patrz objaœnienia do dzia³u 2, do rubr. 3 i 4.

Dzia³ 4.

Wype³niaj¹ wy³¹cznie jednostki s³u¿by medycyny pracy. Podaæ liczbê osób ogó³em (osoba powinna byæ

liczona jeden raz), którzy w okresie sprawozdawczym objêci byli opiek¹ zdrowotn¹ przez podstawowe

jednostki s³u¿by medycyny pracy tj. osoby, które zgodnie z ustaw¹ o s³u¿bie medycyny pracy objêci byli

obowi¹zkowymi badaniami profilaktycznymi, oraz osoby, które wyst¹pi³y z wnioskiem pisemnym b¹dŸ

ustnym na przeprowadzenie badañ profilaktycznych.

Porada to ka¿dorazowy kontakt pacjenta z lekarzem bez wzglêdu na dzia³anie medyczne wynikaj¹ce z

procesu leczenia, badania profilaktycznego czy miejsca udzielonej porady (ambulatorium, wizyta domowa).


