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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZD - 4

Sprawozdanie
z pomocy doraŸnej

i ratownictwa
medycznego

za rok 2007

Urz¹d Statystyczny

Numer identyfikacyjny - REGON w ..............................................
Przekazaæ /wys³aæ do dnia
25 stycznia 2008 r.

Dzia³ 1.

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
wojewody

nr ksiêgi
ewidencyjnej

jednostek systemu
wojewody

Jednostki sprawozdawcze, dysponenci ratownictwa medycznego lub pomocy doraŸnej powinny sporz¹dzaæ odrêbne
sprawozdania ZD-4 dla komórek im podleg³ych (oddzia³y, filie), je¿eli s¹ one zlokalizowane w innej jednostce administracyjnej
ni¿ jednostka macierzysta .

Dysponeci jednostki wype³niaj¹ wszystkie rubryki kodu resortowego zgodnie z decyzj¹ administracyjn¹ organu rejestrowego.
Czêœæ V systemu stanowi dwu znakowy kod resortowy identyfikuj¹cy jednostkê organizacyjn¹ w strukturze organizacyjnej
zak³adu.
Dzia³ 2. Dane ogólne

a) Rubrykê tê zakreœlaj¹ filie, oddzia³y terenowe dysponenta jednostki wraz z odpowiednim symbolem w ppkt.1-2.
b) Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410)

- -

1 Dysponent
jednostki

0 komórka organizacyjna zak³adu macierzystego wymienionego w ppkt. 1-2a)

1 Publiczny zak³ad opieki
zdrowotnej

a pogotowie ratunkowe

b lotnicze pogotowie ratunkowe

c inny zak³ad np. szpital

2 Niepubliczny zak³ad opieki
zdrowotnej

a pogotowie ratunkowe

b inny zak³ad np. szpital

2 Jednostka systemu

1 Zespo³y ratownictwa medycznego

Liczba zespo³ów/stan na 31 XII/

a specjalistyczny

b podstawowy

c reanimacyjny R
(kod 3114)

d wypadkowy W
(kod 3112)

e pozosta³e

2 Inne zespo³y wyjazdowe

a ogólny

b neonatologiczny

c pozosta³e

3 Lotniczy zespó³ ratunkowy
a œmig³owiec

b samolot

4 Szpitalny oddzia³ ratunkowy

3 Jednostka
wspó³pracuj¹cab) 1

Jednostka organizacyjna szpitala
wyspecjalizowana w zakresie
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych
niezbêdnych dla ratownictwa
medycznego

a izba przyjêæ

b specjalistyczny oddzia³

c inne

Uwaga: Formularz zostanie zamieszczony na stronie internetowej statystyki publicznej www.stat.gov.pl w aktywnym PDF.,
umo¿liwiaj¹cym komputerowe wype³nienie, wydrukowanie i przes³anie poczt¹.



Dzia³ 4. Œwiadczenia zdrowotne udzielone w izbie przyjêæ/szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym
(niezakoñczone hospitalizacj¹)

Wyszczególnienie Osoby

W tym:

kobiety

dzieci
i m³odzie¿
w wieku
do 18 lat

0 1 2 3

Ogó³em (wiersze 02+04+07+08+09+10) 01

Œwiad-
czenia
udzielone
w zakresie

chorób wewnêtrznych 02

w tym kardiologii 03

chirurgii 04

w
tym

chirurgii urazowej 05

neurochirurgii 06

ginekologii i po³o¿nictwa 07

pediatrii 08

neurologii 09

inne 10

Dzia³alnoœæ dzienna Dzia³alnoœæ stacjonarna

liczba
miejsc
/stan w
dniu 31

XII/

leczeni w
trybie

dziennym
w ciagu

roku

³ó¿ka/stan w dniu 31 XII/

œrednia
liczba
³ó¿ek

leczeni

osobodni
leczeniaogó³em

w tym
dzieci

i m³odzie¿
w wieku
do 18 lat

z rubryki
ogó³em
udostê-
pnione

klinikom

ogó³em

w tym
dzieci

i m³odzie¿
w wieku
do 18 lat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dzia³ 5. Dzia³alnoœæ stacjonarna szpitalnego oddzia³u ratunkowego

Miejsce zdarzenia Liczba wyjazdów na
miejsce zdarzenia

Liczba osób,
którym udzielono

œwiadczenia
zdrowotnego

ogó³em

W tym:

kobiety dzieci i m³odzie¿
w wieku do 18 lat

0 1 2 3 4
Ogó³em
(w. 2+3+4+5+6) 01

Ruch
uliczno-drogowy 02

Praca 03

Szko³a 04

Dom 05

Inne 06

Dzia³ 3. Medyczne dzia³ania ratownicze



....................................................... ......................................... ..............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie) (miejscowoœæ, data) (piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Lp Wyszczególnienie Osoby pracuj¹ce Liczba osób
pracuj¹cycha)

1 Zespó³ ratownictwa
medycznego

1 Zespó³ specjalistyczny

lekarz systemu a

pielêgniarka systemu b

ratownik medyczny c

inna osoba d

2 Zespó³ podstawowy

pielêgniarka systemu a

ratownik systemu b

inna osoba c

2
Inne zespo³y
ratownictwa
medycznego

1 Zespó³ reanimacyjny

pielêgniarka a

ratownik medyczny b

lekarz c

inna osoba d

2 Zespó³ wypadkowy

pielêgniarka a

ratownik medyczny b

lekarz c

inna osoba d

3 Pozosta³e zespo³y wyjazdowe

pielêgniarka systemu a

ratownik medyczny b

lekarz c

inna osoba d

3
Lotniczy zespó³
ratownictwa
medycznego

1 Lekarz systemu

2 Pielêgniarka systemu

3 Ratownik medyczny

4 Inna osoba

Dzia³ 6. Sk³ad osobowy zespo³ów ratownictwa medycznego (wg. stanu na 31 XII)

a) Dotyczy liczby osób pracuj¹cych bez wzglêdu na formê zatrudnienia .

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



Sprawozdanie dotyczy Systemu Pañstwowego
Ratownictwa Medycznego, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
zapisami ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), ma za
zadanie podejmowanie medycznych dzia³añ ratowniczych
wobec ka¿dej osoby, znajduj¹cej siê w stanie nag³ego
zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia oraz zapewnienie utrzymania
gotowoœci jednostek systemu.

Dzia³ 1
1.Resortowe kody identyfikacyjne, zwane dalej kodami

resortowymi, nadawane s¹ na podstawie informacji bêd¹cych
podstaw¹ do wpisania do rejestru zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie
resortowych kodów identyfikacyjnych dla zak³adów opieki
zdrowotnej oraz szczegó³owych zasad ich nadawania (Dz. U.
Nr 170, poz. 1797, z póŸn. zm.).

2. W czêœci 5 „Numer ksiêgi ewidencyjnej (wojewody)”
nale¿y wpisaæ odrêbny numer nadany przez Wojewodê, zgodny
z rejestrem (ewidencj¹) prowadzonym dla jednostek
wspó³pracuj¹cych z systemem ratownictwa medycznego.

Dzia³ 2
1.Dysponent jednostki – zak³ad opieki zdrowotnej, w sk³ad

którego wchodzi jednostka systemu, do której zaliczmy
szpitalne oddzia³y ratunkowe, zespo³y ratownictwa
medycznego oraz jednostki organizacyjne szpitali
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania œwiadczeñ
niezbêdnych dla ratownictwa medycznego.

Dysponent jednostki - powinien sporz¹dzaæ odrêbne
sprawozdania dla komórek jemu podleg³ych (np. oddzia³y,
filie), je¿eli te komórki s¹ zlokalizowane w innej jednostce
administracyjnej ni¿ jednostka macierzysta, zakreœlaj¹c wiersz
0 w dziale 2 pkt.1 wraz z odpowiednim symbolem w ppkt.1-2.

2.Jednostki systemu :
2.1. szpitalny oddzia³ ratunkowy – jest to komórka

organizacyjna szpitala w rozumieniu przepisów o zak³adach
opieki zdrowotnej, stanowi¹ca jednostkê systemu, udzielaj¹ca
œwiadczeñ opieki zdrowotnej osobom w stanie nag³ego
zagro¿enia zdrowotnego, spe³niaj¹ca wymagania okreœlone w
ww.ustawie.

2.2.zespo³y ratownictwa medycznego - s¹ to jednostki
systemu, podejmuj¹ce medyczne czynnoœci ratunkowe w
warunkach poza szpitalnych, spe³niaj¹ca wymagania okreœlone
w ww. ustawie o ratownictwie medycznym.

2.3.jednostki wspó³pracuje z systemem - jednostki
organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych niezbêdnych dla ratownictwa
medycznego, które zosta³y ujête w sporz¹dzonym przez
wojewodê planie dzia³ania systemu.

2.4.Dzia³ 2 w pkt. 1-4 - jednostka systemu mo¿e dokonaæ
wiêcej ni¿ jednego zakreœlenia.

2.5.Dzia³ 2 pkt.3 ppkt.1 - jednostki wspó³pracuj¹ce mog¹
zakreœliæ jeden lub wiêcej ppkt. a –c.

2.5.1.Izba przyjêæ – zespó³ pomieszczeñ, w których
dokonuje siê rejestracji i badania lekarskiego pacjentów
przyby³ych/ przywiezionych ze skierowaniem na leczenie
szpitalne lub w wyniku nag³ego zdarzenia. W nastêpstwie
badania lekarskiego lekarz mo¿e skierowaæ pacjenta do
oddzia³u szpitalnego lub orzec, i¿ stan chorego nie wymaga
hospitalizacji i skierowaæ go do leczenia ambulatoryjnego.
Mo¿e ona równie¿ udzieliæ doraŸnej jednorazowej pomocy.

2.5.2. Specjalistyczny oddzia³ – rozumiemy tu oddzia³
szpitala ujêty w wojewódzkim planie dzia³ania systemu,
zgodnie z odrêbnymi przepisami ww. ustawy o ratownictwie
medycznym, udzielaj¹cy œwiadczeñ medycznych. Oddzia³ ten
nie bêdzie ujêty w ksiêdze ewidencyjnej jednostek systemu
wojewody, tylko w planie dzia³ania systemu.

2.5.3.Inne –mo¿na tu m.in. zakwalifikowaæ ambulatorium
udzielaj¹ce œwiadczeñ z zakresu ratownictwa medycznego i
pierwszej pomocy w trybie ambulatoryjnym (nie zakoñczonym
hospitalizacj¹)

Dzia³ 3
1.Kolumna 1 - „liczba wyjazdów na miejsce zdarzenia” -

nie musi byæ równa kolumnie 2. Podczas jednego wyjazdu
mog¹ byæ udzielone medyczne czynnoœci ratunkowe jednej lub
kilku osobom.

2.Kolumna 3 - kobiety. Osoby p³ci ¿eñskiej bez wzglêdu na
wiek (0+lat).

3.Kolumna 4 – dzieci i m³odzie¿ poni¿ej 18 lat (0-17). Wiek
podajemy w latach ukoñczonych.

3.1.Dzieci w wieku 0 - 18 – zgodnie z art.15 ppk17 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.
2135, z póŸn. zm.) „ œwiadczeniobiorca zapewnia i finansuje ze
œrodków publicznych na zasadach i w zakresie okreœlonym w
ustawie opiekê nad dzieckiem … do lat 18”.

4.Wiersz 6 „Inne” - z uwagi na wystêpowanie sytuacji w
stanie zdrowia pacjenta typu utrata przytomnoœci czy
zas³abniêcie, które mo¿e mieæ miejsce poza domem chorego
np. na ulicy, w koœciele, sklepie itp., nale¿y osoby, którym
udzielono medycznych czynnoœci ratunkowych wykazaæ w tym
w wierszu.

5.Miejsce zdarzenia - miejsce, w którym nast¹pi³o
zdarzenie powoduj¹ce stan nag³ego zagro¿enia zdrowotnego.

6.Pierwsza pomoc - zespó³ czynnoœci podejmowanych w
celu ratowania osoby w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego
wykonywanych przez osobê znajduj¹c¹ siê w miejscu
zdarzenia.

7.Stan nag³ego zagro¿enia zdrowotnego - stan polegaj¹cy
na nag³ym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu
siê objawów pogarszania zdrowia, którego bezpoœrednim
nastêpstwem mo¿e byæ powa¿ne uszkodzenie funkcji
organizmu lub uszkodzenie cia³a lub utrata ¿ycia, wymagaj¹cy
podjêcia natychmiastowych medycznych czynnoœci
ratunkowych i leczenia.

Dzia³ 4.

Dzia³ ten dotyczy œwiadczeñ medycznych udzielonych w
trybie ambulatoryjnym w: ambulatorium, izbie przyjêæ szpitala,
szpitalnym oddziale ratunkowym – jako jednostek systemu -
dla których organem za³o¿ycielskim jest podmiot
zarejestrowany w rejestrze (ewidencji) jednostek systemu
Pañstwowe Ratownictwo Medyczne prowadzonym przez
Wojewodê

Dzia³ 5

1. Dzienna hospitalizacja jest to opieka dzienna
obejmuj¹ca medyczne i paramedyczne us³ugi dostarczane
pacjentom, którzy formalnie zostali przyjêci w celu postawienia
diagnozy, leczenia lub innego typu opieki medycznej, z intencj¹
wypisania pacjenta do domu tego samego dnia. Je¿eli pacjent
zostaje przyjêty z zamiarem wypisania go tego samego dnia, a
pozostaje w szpitalu na noc, jest klasyfikowany jako pacjent
hospitalizowany (definicje EUROSTAT-u).

Dzia³ 6
1.Lekarz systemu - lekarz posiadaj¹cy tytu³ specjalisty lub

specjalizuj¹cego siê w dziedzinie medycyny ratunkowej, z
zastrze¿eniem art. 57 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o
Pañstwowym Ratownictwie Medycznym, który mówi, i¿ do dnia
31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu mo¿e byæ lekarz
posiadaj¹cy specjalizacjê lub tytu³ specjalisty w dziedzinie:
anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnêtrznych,
chirurgii ogólnej, chirurgii dzieciêcej, ortopedii i traumatologii
narz¹du ruchu, ortopedii i traumatologii, lub pediatrii.

2.Pielêgniarka systemu - pielêgniarka posiadaj¹ca tytu³
specjalisty lub specjalizuj¹ca siê w dziedzinie pielêgniarstwa
ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii,
kardiologii, pediatrii, a tak¿e pielêgniarka posiadaj¹ca
ukoñczony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielêgniarstwa
ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii,
kardiologii, pediatrii oraz posiadaj¹ca co najmniej 3-letni sta¿
pracy w tych oddzia³ach. Przez pielêgniarkê rozumiemy tak¿e
pielêgniarza.

3.Ratownik medyczny jest to osoba spe³niaj¹ca
wymagania okreœlone w art. 10 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r.
o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym.

Uwaga ogólna
Us³ugi medyczne udzielane pacjentom przez lekarzy, (w

nag³ych wypadkach) œwiadczone poza ustalonymi godzinami
pracy zak³adów (np. w nocy) oraz prywatne porady lekarskie
udzielane w domu chorego czy w miejscu wezwania w tym
Nocna Pomoc Lekarska nie mog¹ byæ traktowane jako
medyczne dzia³ania ratownicze w myœl ustawy z dnia 8
wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym.

Objaœnienia do formularza ZD-4

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


