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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZD - 2
Sprawozdanie

z lecznictwa uzdrowiskowego,
sanatorium rehabilitacyjnego

za rok 2006

Urz¹d Statystyczny

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

Przekazaæ/wys³aæ do dnia
20 stycznia 2007 r.

Dzia³ 2. Rodzaj jednostki systemu

1 szpital uzdrowiskowy

2 sanatorium uzdrowiskowe

Zak³ady lecznictwa
uzdrowiskowego 3 przychodnia uzdrowiskowa

4 prewentorium uzdrowiskowe

5 sanatorium rehabilitacyjne

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby
sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie

Dla ka¿dej jednostki organizacyjnej nale¿y sporz¹dziæ odrêbne sprawozdanie.

KOD
RESORTOWY

miejsce po³o¿enia
zak³adu/

jednostki organizacyjnej
zak³adu /czêœæ II -

TERYT/

kod podmiotu który
utworzy³ zak³ad /czêœæ

III/

kod jednostki
organizacyjnej

/czêœæ V/
Nr ksiêgi rejestrowej

Zak³ady opieki zdrowotnej wype³niaj¹ wszystkie rubryki kodu resortowego zgodnie z decyzj¹ administracyjn¹ organu rejestrowego. Czeœæ V
systemu stanowi 2 znakowy kod resortowy identyfikuj¹cy jednostkê organizacyjn¹ w strukturze organizacyjnej zak³adu.

Dzia³ 3. Zabiegi lecznicze wykonywane w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowegoa)

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

Rodzaj zabiegu Liczba zabiegów Rodzaj zabiegu Liczba zabiegów

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

11 Razem

Dzia³ 1. Dane ogólne



Dzia³ 4. Dzia³alnoœæ placówki

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 ogó³em (w opiece stacjonarnej i ambulatorium) 04

w tym leczeni pacjenci (kuracjusze) w opiece stacjonarnej 05

w tym pacjenci (kuracjusze) cudzoziemcy w opiece
stacjonarnej

06

z wiersza 5 pe³nop³atni 07

z wiersza 6 pe³nop³atni 08

Liczba osób korzystaj¹cych z zabiegów przyrodoleczniczych 09

Osobodni leczenia ogó³em: 10 X X

w tym osobodni leczenia pacjentów (kuracjuszy)
cudzoziemców w opiece stacjonarnej 11 X X

Pacjenci (kuracjusze) ambulatoryjni ogó³em 12

w tym z innych sanatoriów 13

Porady udzielone w przychodniach uzdrowiskowych ogó³em 14

w tym porady edukacji zdrowotnej (profilaktyki) 15

Apteka 16 X X

Dzia³ 1. Dane ogólne
Zak³ady lecznictwa uzdrowiskowego dotycz¹ jednostek funkcjonuj¹cych w oparciu o ustawê z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
Dzia³ 2. Rodzaj jednostki systemu - nale¿y zakreœliæ w³aœciw¹ odpowiedŸ wraz z symbolem.
Dzia³ 3. Zabiegi lecznicze wykonywane w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego - wype³niaj¹ szpitale, sanatoria w tym
sanatoria rehabilitacyjne oraz prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci. W wierszach 1-10 nale¿y zaznaczyæ zabieg (wykonywany
wy³¹cznie w zak³adzie sporz¹dzaj¹cym sprawozdanie) wraz z symbolem oraz liczbê dokonanych zabiegów.
Dzia³ 4. 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. 10 - 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. 12 i 13 - kuracjusze ambulatoryjni ogó³em, w tym z innych sanatoriów - s¹ to 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. 16 wype³niaj¹ tylko szpitale sanatoryjne, w których apteka nie jest ogólnodostêpna, dzia³a tylko na potrzeby szpitala.


