
1) W tym równie¿ w przychodniach s³u¿by medycyny pracy.
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZD - 3

Sprawozdanie z ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej1)

za rok 2007

Urz¹d Statystyczny

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

Przekazaæ/wys³aæ do dnia
31 stycznia 2008 r.

Dzia³ 1. Dane ogólne

Dzia³ 2. Podstawowa opieka zdrowotna

a) W przypadku medycyny pracy (kol. 3) nale¿y wpisaæ porady udzielone m³odocianym (zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 190, § 1 s¹ to osoby, które ukoñczy³y 16 lat, a nie przekroczy³y
18 lat.)

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

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

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

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

Wyszczególnienie

Porady

ogólnodostêpne w ramach medycyny pracy
(dlapracowników lub
uczniów/studentów)razem w tym

wizyty domowe

0 1 2 3

Poradnia (gabinet)
lekarza
podstawowej
opieki zdrowotnej
i lekarza
rodzinnego
(kody: 0010,0012)

porady ogó³em 1

z liczby
ogó³em
(wiersz 1)

dzieciom i m³odzie¿y do 18 lata) 2

osobom w wieku 65 lat i wiêcej 3 X

kobietom 4

w tym kobietom w ci¹¿y w
zakresie opieki profilaktycznej

5 X X

Dla ka¿dej jednostki organizacyjnej ZOZ, która prowadzi ambulatoryjn¹ opiekê zdrowotn¹ (udziela porad lekarskich lub
stomatologicznych) powinien byæ wype³niony oddzielny formularz ZD-3.

Indywidualne i grupowe praktyki lekarskie oraz indywidualne i grupowe praktyki stomatologiczne wype³niaj¹ rubrykê “miejsce
po³o¿enia praktyki ”(TERYT) i rubrykê “kod praktyki” (91- indywidualna praktyka lekarska, 92- grupowa praktyka lekarska, 93 - indywidualna
praktyka stomatologiczna, 94 - grupowa praktyka stomatologiczna, 97- praktyka lekarska medycyny pracy).

KOD
RESORTOWY

ZOZ

miejsce po³o¿enia zak³adu
/jednostki organizacyjnej zak³adu

/czêœæ II - TERYT/

kod podmiotu, który
utworzy³ zak³ad

/czêœæ III/

kod jednostki
organizacyjnej zak³adu

/czêœæ V/

Nr ksiêgi rejestrowej

-

KOD
RESORTOWY

PRAKTYKA
LEKARSKA

miejsce po³o¿enia praktyki
/TERYT/

kod praktyki
/91 lub 92 lub 93 lub 94 lub 97/

Zak³ady opieki zdrowotnej wype³niaj¹ wszystkie rubryki kodu resortowego zgodnie z decyzj¹ administracyjn¹ organu rejestrowego.
W przypadku gdy sprawozdanie wype³nia zak³ad medycyny pracy w czêœci V (kod jednostki organizacyjnej zak³adu) po 2 - znakowym kodzie
resortowym wpisuje literê “m”.



Dzia³ 3. Specjalistyczna opieka zdrowotna

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

a) 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, które mia³y przeprowadzone badania profilaktyczne:

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

Rodzaje poradni Kody resorto-
we a)

Porady

ogólno-
dostêpne

w ramach
medycyny

pracy
(dlapracowników
lub uczniów/
studentów)

ogó³em
(kol. 2+3)

z liczby ogó³em (kol.4)

dzieciom
i m³odzie¿y

do 18 lat

osobom w
wieku 65 lat i

wiêcej
kobietom

0 1 2 3 4 5 6 7

Razem lekarskie (w. 02 + 09 + 13 + 16 do 29) 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

alergologiczna 07 1010-1016

medycyny pracy 08 1160 X X

Opieki nad matk¹ i dzieckiem 09 1401-1474

w
tym

pediatryczna 10 1401-1409 X X

ginekologiczno-po³o¿nicza 11 1450-1458

neonatologiczna 12 1421 X X

Chirurgiczne - razem 13 1500-1587,
1630

w
tym

chirurgia urazowo-ortopedyczna 14 1580-1587

neurochirurgia 15 1570

Reumatologiczna 16 1280

Urologiczna 17 1640

GruŸlicy i chorób p³uc 18 1270-1276

Dermatologiczna 19 1200-1202

Okulistyczna 20 1600-1604

Otolaryngologiczna 21 1610-1616

Neurologiczna 22 1220-1228

Onkologiczna 23 1240-1244 X

Zdrowia psychicznego 24 1700-1707

Poradnia leczenia uzale¿nieñ 25 1740-1746

Rehabilitacyjna 26 1300-1308

Chorób zakaŸnych 27 1340-1348

Medycyny sportowej 28 1370 X

Inna (o innej specjalnoœci niewymienionej
wy¿ej)

29 9000

Razem stomatologiczne 30 1800-1840

w
tym

stomatologii zachowawczej 31 1800

chirurgii stomatologicznej 32 1840 X

protetyki stomatologicznej 33 1830 X

ortodontyczna 34 1820

PODPISY NA PIERWSZEJ STRONIE



Objaœnienia do formularza ZD-3

Sprawozdanie ZD-3 sporz¹dzaj¹ podmioty udzielaj¹ce porad medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowot-
nej, tj.:

1. Wszystkie (bez wzglêdu na nazwê, rodzaj czy formê finansowania) publiczne i niepubliczne zak³ady opieki zdro-
wotnej - przychodnie, poradnie, oœrodki zdrowia, zarejestrowane w rejestrze zak³adów opieki zdrowotnej prowadzo-
nym odpowiednio przez wojewodê lub Ministra Zdrowia, w tym tak¿e jednostki s³u¿by medycyny pracy.

2. Lekarze prowadz¹cy praktyki lekarskie - indywidualne i grupowe - realizuj¹cy w okresie sprawozdawczym pora-
dy lekarskie w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia lub organem, który utworzy³ zak³ad opieki
zdrowotnej.

Sprawozdanie ZD-3 sporz¹dzaj¹ tak¿e lekarze wykonuj¹cy indywidualn¹ praktykê w zakresie opieki zdrowotnej w
ramach s³u¿by medycyny pracy, zg³oszon¹ we w³aœciwym - ze wzglêdu na miejsce jej wykonywania - wojewódzkim
oœrodku medycyny pracy.

Dzia³ 1.

Zak³ady (publiczne i niepubliczne) wype³niaj¹ wszystkie rubryki kodu resortowego zgodnie z decyzj¹ administra-
cyjn¹ organu rejestrowego (Dzia³ 1 - czêœæ II, III, V, Nr ksiêgi rejestrowej).
Zak³ady, których zadaniem statutowym jest realizacja œwiadczeñ medycznych z zakresu s³u¿by medycyny pracy po-
winny w czêœci V (kod jednostki organizacyjnej zak³adu) po 2 - znakowym kodzie resortowym wpisaæ literê “m”.

Praktyki lekarskie wype³niaj¹ Dzia³ 1 - TERYT (miejsce po³o¿enia praktyki lekarskiej) i odpowiedni rodzaj
praktyki lekarskiej - kod praktyki (91, 92, 93, 94, 97).

Ustawa z dnia 14 maja 2004r. o zmianie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. Nr 75, poz. 518) wpro-
wadzi³a do art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póŸn.
zm.) ust. 5 mówi¹cy, ¿e lekarze i lekarze dentyœci wykonuj¹cy zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, indy-
widualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej, od dnia 4 czerwca 2006r. nie bêd¹
mogli udzielaæ œwiadczeñ zdrowotnych na terenie publicznego zak³adu opieki zdrowotnej, je¿eli udzielane przez nich
œwiadczenia zdrowotne s¹ takiego samego rodzaju jak œwiadczenia zdrowotne udzielane przez dany zak³ad; zakaz nie
dotyczy œwiadczeñ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii.
Ww. ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm RP w dniu 14 maja 2004r., natomiast wesz³a w ¿ycie w dniu 4 czerwca
2006r.

Zgodnie z art. 35 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, który nie zosta³ uchylony, ani zmieniony przez wymie-
nion¹ powy¿ej ustawê, samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej (a tak¿e minister, centralny organ admini-
stracji rz¹dowej, wojewoda i jednostka samorz¹du terytorialnego, bêd¹cy organem za³o¿ycielskim publicznego
zak³adu opieki zdrowotnej) mo¿e udzielaæ zamówienia na œwiadczenia zdrowotne lekarzom i lekarzom dentystom,
wykonuj¹cym zawód w formie indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

Podmioty, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1-3, zwane „przyjmuj¹cym zamówienie", przyjmuj¹c zamówienie
zobowi¹zuj¹ siê do wykonania zadañ publicznego zak³adu opieki zdrowotnej w zakresie udzielonego zamówienia i na
zasadach okreœlonych w umowie, a udzielaj¹cy zamówienie do zap³acenia ze œrodków publicznych za wykonanie za-
mówienia.

Zak³ad opieki zdrowotnej, który zawar³ umowê z lekarzem prowadz¹cym indywidualn¹ praktykê lekarsk¹ na
wykonanie œwiadczeñ zdrowotnych (porad), powinien wykazaæ realizacjê tych œwiadczeñ w ramach swojej dzia³al-
noœci.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej oraz ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 175, poz. 1461, z póŸn. zm.) za równoznaczne z indywidualn¹ praktyk¹ lekarsk¹
lub indywidualn¹ specjalistyczn¹ praktyk¹ lekarsk¹ w rozumieniu ustawy uwa¿a siê wykonywanie zawodu lekarza
poza zak³adem opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Lekarze w celu udzielania œwiadczeñ zdrowotnych mog¹ prowadziæ grupow¹ praktykê lekarsk¹ w formie spó³ki cy-
wilnej lub partnerskiej, zwan¹ dalej "grupow¹ praktyk¹ lekarsk¹", po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk
lekarskich prowadzonego przez okrêgow¹ radê lekarsk¹ w³aœciw¹ ze wzglêdu na miejsce wykonywania praktyki.

Wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej nie jest prowa-
dzeniem zak³adu opieki zdrowotnej.

Wykonywanie grupowej praktyki lekarskiej nie jest prowadzeniem zak³adu opieki zdrowotnej.

Grupowa praktyka lekarska nie mo¿e byæ wykonywana w zak³adzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilno-
prawnej o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych.

Porada to ka¿dorazowy kontakt pacjenta z lekarzem bez wzglêdu na dzia³anie medyczne wynikaj¹ce z procesu lecze-
nia, badania profilaktycznego czy miejsca porady (ambulatorium, wizyta domowa).

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 sta-
tystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.)



Dzia³ 2.

W rubr. 1 i 2 liczbê udzielonych porad powinny wykazaæ:

- zak³ady i praktyki lekarskie, które w okresie sprawozdawczym udziela³y porad ogólnodostêpnych;
- jednostki s³u¿by medycyny pracy, je¿eli w okresie sprawozdawczym udziela³y porad ogólnodostêpnych na podsta-
wie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia lub zak³adem opieki zdrowotnej na œwiadczenie us³ug me-
dycznych dla okreœlonej populacji.

W rubr. 3 liczbê udzielonych porad powinny wykazaæ:

- jednostki s³u¿by medycyny pracy - wy³¹cznie osobom objêtym obowi¹zkow¹ (lub na wniosek osób zainteresowa-
nych) opiek¹ zdrowotn¹ w zakresie s³u¿by medycyny pracy;
- zak³ady opieki zdrowotnej, je¿eli udziela³y porad na rzecz s³u¿by medycyny pracy;
- praktyki lekarskie, je¿eli udziela³y porad na rzecz s³u¿by medycyny pracy.

Ze wszystkich porad udzielonych w podstawowej opiece zdrowotnej, wyodrêbniamy porady wed³ug wieku i p³ci
pacjentów:

Uwaga: Wiek podajemy w latach ukoñczonych.

- wiersz 1- porady ogó³em - kobiety i mê¿czyŸni - bez wzglêdu na wiek,
z liczby porad ogó³em (wiersz 1):
- wiersz 2 - dzieci i m³odzie¿ poni¿ej 18 lat (0-17 lat),
- wiersz 3 - (osoby w wieku 65 lat i wiêcej) - kobiety i mê¿czyŸni w wieku 65 lat i wiêcej,
- wiersz 4 - osoby p³ci ¿eñskiej bez wzglêdu na wiek (0+lat),
- wiersz 5 - kobiety w ci¹¿y w zakresie opieki profilaktycznej (z liczby kobiet - wiersz 4).

Dzia³ 3.

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

W rubr. 3 wykazaæ porady udzielone przez – patrz objaœnienia do dzia³u 2, rubr. 3.

W wierszu 02 nale¿y wykazaæ wszystkie porady zwi¹zane ze specjalizacj¹ choroby wewnêtrzne, zawarte
w kodach od 1000 do 1180. Wiersz ten nie jest sum¹ wierszy 03-08.
Analogiczn¹ zasadê nale¿y zastosowaæ do wierszy 09, 13 i 30.
W wierszach 30-34 (porady stomatologiczne) nale¿y wykazaæ liczbê porad, nie liczbê punktów.

Ze wszystkich porad udzielonych w specjalistycznej opiece zdrowotnej, wyodrêbniamy porady wed³ug wieku i
p³ci pacjentów:

Uwaga: Wiek podajemy w latach ukoñczonych.

- kol. 4 - porady ogó³em - kobiety i mê¿czyŸni - bez wzglêdu na wiek,
z liczby porad ogó³em (kol.4):
- kol. 5 - dzieci i m³odzie¿ poni¿ej 18 lat (0-17 lat),
- kol. 6 - (osoby w wieku 65 lat i wiêcej) - kobiety i mê¿czyŸni w wieku 65 lat i wiêcej,
- kol. 7 - osoby p³ci ¿eñskiej bez wzglêdu na wiek (0+lat).

Dzia³ 4.

Wype³niaj¹ wy³¹cznie jednostki s³u¿by medycyny pracy. Nale¿y podaæ liczbê osób ogó³em (osoba powinna byæ li-
czona jeden raz), które w okresie sprawozdawczym mia³y przeprowadzone badania profilaktyczne zgodnie z Kodek-
sem pracy (Dzia³ X – Bezpieczeñstwo i higiena pracy, Rozdzia³ VI – Profilaktyczna ochrona zdrowia) oraz osoby,
którym przeprowadzono badania profilaktyczne na ich wniosek (zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 czerwca 1997r. o s³u¿bie
medycyny pracy – art. 5 i art. 6).

Medycyna pracy to specjalnoœæ medyczna, której przedmiotem jest badanie wp³ywu œrodowiska pracy na pacjen-
ta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych.

Zgodnie z przepisami o s³u¿bie medycyny pracy [ustawa z 27 czerwca 1997 r. o s³u¿bie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r.
Nr 125, poz. 1317, z póŸn. zm.)] pracodawcy finansuj¹ œwiadczenia z zakresu s³u¿by medycyny pracy: badania
wstêpne, okresowe, kontrolne oraz opiekê profilaktyczn¹ niezbêdn¹ z uwagi na warunki pracy, sprawowan¹ na za-
sadach okreœlonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie. Œwiadczenia te realizowane s¹
przez jednostki podstawowe s³u¿by medycyny pracy oraz wojewódzkie oœrodki medycyny pracy.

Profilaktyczna opieka zdrowotna to ogó³ dzia³añ zapobiegaj¹cych powstawaniu i szerzeniu siê niekorzystnych skut-
ków zdrowotnych, które w sposób bezpoœredni lub poœredni maja zwi¹zek z warunkami albo charakterem pracy.
Celem badañ profilaktycznych jest stwierdzenie czy istniej¹, w przypadku poszczególnych pracowników, przeciw-
wskazania do wykonywania przez dan¹ osobê pracy na okreœlonym stanowisku.


