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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Sprawozdanie wypełniają zakłady lecznicze w zakresie działalności pracowni diagnostycznych, posiadające komórki organizacyjne oznaczone kodami 7100-7300, 7910-7950 oraz 7998.  

Zakład leczniczy wykonujący działalność diagnostyczną na terenie różnych gmin przekazuje na sprawozdaniu analogiczne dane o działalności swoich pracowni i wykorzystywanym sprzęcie medycznym 

dla każdej gminy odrębnie.  

Gdy na terenie danej gminy zakład leczniczy prowadzi różne rodzaje pracowni diagnostycznych, to w dziale 1 wykazuje dane o działalności każdej pracowni (każdego rodzaju pracowni) oddzielnie. 

W przypadku, gdy na terenie danej gminy zakład leczniczy posiada więcej niż jedną pracownię danego rodzaju, to dane o działalności tych pracowni podaje zbiorczo w ramach danego rodzaju pracowni. 

 

Województwo Powiat Gmina 

Symbol terytorialny Numer formularza  

 

Dział 1. Działalność pracowni diagnostycznych 
 

 Rodzaje pracowni diagnostycznych a) 

Liczba własnych 

placówek b) 

(stan w dniu 31 XII) 

Liczba obsługiwanych 

podmiotów  

leczniczych c) 

Liczba pacjentów 

Liczba badań diagnostycznych 

ogółem 

w tym finansowane  

w ramach środków 

publicznych (NFZ, 

programy profilaktyczne) 

0 1 2 3 4 5 

01       

02       

03       
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 Rodzaje pracowni diagnostycznych a) 

Liczba własnych 

placówek b) 

(stan w dniu 31 XII) 

Liczba obsługiwanych 

podmiotów  

leczniczych c) 

Liczba pacjentów 

Liczba badań diagnostycznych 

ogółem 

w tym finansowane  

w ramach środków 

publicznych (NFZ, 

programy profilaktyczne) 

0 1 2 3 4 5 

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

a) Kody według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.  w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) - 

część VIII kodu charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej. 
b) Pracownie, laboratoria i punkty pobrań zakładu leczniczego działające na terenie danej gminy. 
c) Inne placówki medyczne obsługiwane przez zakład leczniczy na zasadzie umowy o podwykonawstwo. 
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Dział 2. Wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny 

 

 Rodzaje sprzętu medycznego 
Liczba aparatów 

(stan w dniu 31 XII) 

Liczba badań diagnostycznych wykonanych  

dla pacjentów 

szpitalnych ambulatoryjnych 

0 1 2 3 

01 gammakamera    

02 rezonans magnetyczny    

03 tomograf komputerowy    

04 pozytronowy tomograf (PET – CT)    

05 angiograf    

06 mammograf    

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

 

U W A G I. Proszę wyrazić swoją opinię na temat budowy sprawozdania, opisać ewentualne problemy, które pojawiły się przy przygotowywaniu danych dla potrzeb badania, podczas 

wypełniania formularza itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

 

(imię, nazwisko i telefon osoby 

sporządzającej sprawozdanie) 
 

(miejscowość, data) 
 

(pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy)* 

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.  
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Objaśnienia do formularza ZD-DIAG 

1. Sprawozdanie sporządzają wszystkie zakłady lecznicze wykonujące działalność leczniczą w zakresie prowadzonej działalności diagnostycznej zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą.  

Dział 1. Działalność pracowni diagnostycznych 

2. Dla każdego rodzaju pracowni należy przeznaczyć jeden wiersz, podając w rubryce 0 symbol rodzaju pracowni zgodnie z częścią VIII kodu charakteryzującego specjalność komórki 

organizacyjnej: 

7100 Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium) 

7102 Pracownia genetyczna 

7104 Pracownia toksykologiczna 

7110 Punkt pobrań materiałów do badań 

7120 Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej 

7130 Pracownia serologiczna 

7140 Pracownia cytologiczna 

7150 Pracownia histopatologii 

7210 Pracownia USG 

7220 Pracownia tomografii komputerowej 

7222 Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej 

7230 Pracownia radiologii zabiegowej 

7232 Pracownia hemodynamiki 

7234 Pracownia elektrofizjologii 

7236 Pracownia urządzeń wszczepialnych serca 

7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 

7242 Pracownia mammografii 

7244 Pracownia densytometryczna 

7250 Pracownia rezonansu magnetycznego 

7290 Mobilna pracownia badań diagnostycznych 

7300 Zakład patomorfologii 

7910 Pracownia endoskopii 

7912 Pracownia urodynamiczna 

7920 Pracownia badań słuchu 

7930 Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych 

7950 Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej 

7998 Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe. 

Działalność danego rodzaju pracowni należy podać łącznie z działalnością komórek organizacyjnych danej specjalności udzielających świadczeń dzieciom. 

3. W rubryce 1 należy podać liczbę własnych placówek, przez którą należy rozumieć łączną liczbę komórek organizacyjnych działających w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego 

stanowiących pracownie, laboratoria oraz punkty pobrań materiałów do badań.  

4. W rubryce 2 należy podać liczbę obsługiwanych podmiotów leczniczych, przez którą należy rozumieć inne placówki medyczne (np. przychodnie, praktyki lekarskie, szpitale, zakłady opieki 

długoterminowej) obsługiwane przez zakład leczniczy prowadzący działalność diagnostyczną na zasadzie umowy o podwykonawstwo (umowa na wykonywanie badań laboratoryjnych 

i specjalistycznych). 
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5. W rubryce 3 należy podać liczbę pacjentów, którym wykonano badania diagnostyczne w ciągu roku (według miejsca pobrania materiałów do badań). Jeśli pacjent miał wykonane więcej niż 

jedno badanie w ciągu roku, to powinien być policzony tylko jeden raz. Dla punktu pobrań materiałów do badań należy wykazać pacjentów, którzy zostali przyjęci w ciągu roku przez tego 

typu placówkę. 

6. W rubryce 4 należy podać ogólną liczbę badań diagnostycznych, przez które należy rozumieć wszystkie badania wykonane w ciągu roku w danej pracowni (według miejsca pobrania materiałów 

do badań, bez względu na formę płatności czy zleceniodawcę badania). Przez badania należy rozumieć wszystkie badania diagnostyczne wykonywane w celu oceny stanu zdrowia, rozpoznania 

chorób i zagrożeń życia i zdrowia, kontroli postępów leczenia oraz ustalenia dalszego postępowania terapeutycznego i rehabilitacji. Dla punktu pobrań materiałów do badań należy wykazać 

badania diagnostyczne pacjentów, którzy zostali przyjęci przez tego typu placówkę. 

7. W rubryce 5 należy podać liczbę wykonanych w ciągu roku badań sfinansowanych w ramach środków publicznych, przez które należy rozumieć badania sfinansowane ze środków NFZ 

(np. zlecone przez lekarza) czy też realizowane w ramach programów profilaktycznych. Nie należy wykazywać badań sfinansowanych ze środków prywatnych pacjenta, realizowanych w ramach 

abonamentów medycznych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, medycyny pracy. 

Dział 2. Wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny 

8. W rubryce 1 należy podać liczbę aparatów sprzętu medycznego będącego w użytkowaniu zakładu leczniczego na dzień 31 XII (zarówno sprzęt własny, jak i dzierżawiony). 

9. W rubrykach 2-3 należy podać liczbę badań diagnostycznych wykonanych na danym sprzęcie medycznym oddzielnie dla pacjentów będących w opiece szpitalnej i ambulatoryjnej. 


