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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZD - 2

Sprawozdanie
z lecznictwa uzdrowiskowego,
sanatorium rehabilitacyjnego

za rok 2007

Urz¹d Statystyczny

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

Przekazaæ/wys³aæ do dnia
20 stycznia 2008 r.

Dzia³ 2. Rodzaj jednostki systemu

1 szpital uzdrowiskowy

2 sanatorium uzdrowiskowe

3 przychodnia uzdrowiskowa

4 prewentorium uzdrowiskowe

5 sanatorium rehabilitacyjne

0 zak³ad przyrodoleczniczy funkcjonuj¹cy jako jednostka organizacyjna zak³adu macierzystego wymienionego
w punktach 1-5a)

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIÆ WIELKIMI LITERAMI

Ka¿da jednostka systemu (1-5) sporz¹dza 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

Jednostki sprawozdawcze, maj¹ce formê prawn¹ spó³ki Skarbu Pañstwa zaznaczaj¹ pole (znak x) w punkcie informacja uzupe³niaj¹ca.

Dzia³ 3. Zabiegi lecznicze wykonywane w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego

Rodzaj zabiegu Liczba zabiegów Rodzaj zabiegu Liczba zabiegów

1 K¹piele mineralne 7 Elektrolecznictwo

2 K¹piele CO2 8 Œwiat³olecznictwo

3 Zabiegi borowinowe 9 Wodolecznictwo

4 Wziewanie (inhalacje) 10 Kinezyterapia

5 Masa¿e 11 Zabiegi parafinowe

6 Krioterapia 12 Inne

13 Razem

Dzia³ 1. Dane ogólne

INFORMACJA UZUPE£NIAJ¥CA: spó³ki Skarbu Pañstwa

-

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.

a) Nale¿y zaznaczyæ dodatkowo je¿eli zak³ad sporz¹dzaj¹cy sprawozdanie wykazuje tak¿e dzia³alnoœæ zak³adu przyrodoleczniczego stanowi¹cego
jego jednostkê organizacyjn¹

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych
statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.)



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

Z liczby ogó³em

kobiety
dzieci

i m³odzie¿
do 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 05 pe³nop³atni 07

z wiersza 06 pe³nop³atni 08

Liczba osób korzystaj¹cych z zabiegów przyrodoleczniczych (Dz. 3, pkt. 1- 4) 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

Liczba osób, którym udzielono œwiadczeñ
finansowanych/dofinansowanych przez
instytucje inne ni¿ NFZ:

ZUS 16

KRUS 17

PFRON 18

INNE 19

Apteka 20 X X

Dzia³ 1. Dane ogólne
Sprawozdanie wype³nia zak³ad opieki zdrowotnej funkcjonuj¹cy w oparciu o ustawê z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póŸn. zm.) oraz ustawê z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399). Kod resortowy wype³nia jednostka
sprawozdawcza zgodnie z decyzj¹ organu rejestrowego w oparciu o rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w
sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zak³adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1797, z póŸn. zm.)
Jednostka sprawozdawcza maj¹ca formê prawn¹ - spó³ki Skarbu Pañstwa (spó³ka akcyjna lub z.o.o) powinna zaznaczyæ odpo-
wiednie pole w punkcie -Informacja uzupe³niaj¹ca.
Dzia³ 2. Rodzaj jednostki systemu - nale¿y zaznaczyæ w³aœciwy zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego (jeden symbol 1-5). Zak³ad
lecznictwa uzdrowiskowego w ramach którego funkcjonuje zak³ad przyrodoleczniczy zaznacza dodatkowo punkt 0.
Dzia³ 3. Zabiegi lecznicze wykonywane w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego - wype³niaj¹ szpitale, sanatoria w tym sana-
toria rehabilitacyjne, przychodnie uzdrowiskowe oraz prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci. Nale¿y podaæ liczbê zabiegów wyko-
nywanych w zak³adzie sporz¹dzaj¹cym sprawozdanie oraz w przypadku przynale¿noœci zak³adu przyrodoleczniczego do danej jed-
nostki sprawozdawczej tak¿e zabiegi wykonywane w tym zak³adzie.
Dzia³ 4. Dzia³alnoœæ placówki
kol. 2 - osoby p³ci ¿eñskiej bez wzglêdu na wiek (0+lat)
kol. 3 - dzieci i m³odzie¿ poni¿ej 18 lat (0-17 lat).Wiek podajemy w latach ukoñczonych.
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. 04 - leczeni pacjenci ogó³em (w opiece stacjonarnej i ambulatorium). Zachodzi zale¿noœæ w.04 = w.05 + w.12.
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 i 17 dotyczy osób, którym udzielono œwiadczeñ w ramach rehabilitacji rentowej i przedrentowej.
w. 18 dotyczy osób, którym udzielono œwiadczeñ w ramach turnusów rehabilitacyjnych.
w. 20 wype³niaj¹ tylko szpitale sanatoryjne, w których apteka nie jest ogólnodostêpna, dzia³a tylko na potrzeby szpitala.


