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Panie/Panowie

kierujący podmiotam!

wykonującymi działalnośó

leczniczą na terenie

woiewództwa śląsk|ego

Dotyczy: obowiązków statystyczno _ sprawozdawczych w zakresie zdrowia

i ochrony zdrowia za rok 2017 - realizowanvch w roku 2018.

Ustawa o statystyce pub|icznej z dnia 29 czerwca .t 995 r. (|j. Dz. U. z 2016 r. poz' 1 068 z pożn.

zm.\ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 |ipca 2016 r. w sprawie programu badań

statystycznych statystyki pub|icznej na rok 2017 (załącznik do rozporządzenia - Dz. U. z roku 2016,

poz' 1426 z póżn' zm. - W części ,,zdrowie i ochrona zdrowia') nakłada na podmioty wykonujące

działalnoŚc |ecznicząobowiazki w zakresie sporzadzania i przekazvwania sprawozdań statvstVcznvch.

w tvm sprawozdań o svmbolu MZ'

W zwiqzku z powyfszym, Wydział Zdrowia Ś|ąskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako podmiot

odpowiedzia|ny za działania w sferze sprawozdawczoŚci statystycznej prowadzonej przez Ministra

Zdrowia w zakresie zcjrowia i ochrony zdrowia na terenie województwa ś|ąskiego, prosi o sporządzenie

wvbranvch sprawozdań odpowiadaiacvch rodzaiowi prowadzonei działa|noŚci przez podmiotv

wvkonuiace działa|nośÓ lecznicza'

Platformą informatyczną służącą do wprowadzania I przekazywania danych ze sprawozdań M7

iest System Statystyki w ochronie Zdrow|a (ssoz). System iest dostępny na stronie

internetowej Centrum Systemów lnformacyjnych ochrony Zdrowia W Warszawie:

https://ssoz.ezdrowie.qov. pl/i nf o. htm I

Poszczegó|ne etapy pozwa|ające na rejeslrację uzytkownika oraz pracę W ww. systemie, zostały

opisane i umieszczone na stronach internetowych:

o Www.csioz.qov'p| - Centrum Systemów |nformacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie -
w zakładce,,Statystyka Publiczna, . https://www.csioz.gov.pl/statystyka/ssoż

. http://www.katowice.uw.oov.pl/usluqa/zdrowie-instvtucie/sprawozdania-roczne-mz-3 - Zdrowie

. Instytucje - SprawozdawczoŚÓ.

Formu|arze sprawozdawcze dostępne są na stronie internetowej Centrum Systemów

Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/

oraz Wydziafu Zdrowia Ś|ąskiego Urzędu Wojewódzkiego W Katowicach:

http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie-instytucje/formularze-mz

Ważne! Przy pierwszym logowaniu w okresie sprawozdawczym W SSOZ użytkownik

z danego podmiotu wypetnia ankietę, w którei wskazuje poprzez zaznaczenle właśclwych

odpowiedzi - aktua|ny zakres prowadzonej działaIności. Prawidłowe wypelnienie ankiety

jest podstawą przypisania W systemie dla danego podmiotu sprawozdań MZ,

odpowiadaiących rodzajowi prowadzonej działalności.
I



-
obowiązujące sprawozdania do przekazania do Wydziału Zdrowia Śuw :

o MZ-1.1 - roczne sprawozdanie o dziata|ności i pracujących w ambulatoryjnej opiece

zdrowotnej (podstawowej i specjalistycznej); termin przekazania wypełnionego

sprawozdania uptywa 30 marca 2018 r. (tel. 32 20 77 605; knapike@katowice,urry.oov.ol;

qnielkap @ katowice. uw.qov.pl),

Uwaga. Sprawozdanie dotyczy działalności i pracujqcych w podstawowej i specjalistycznej

ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, W zwiqzku w potrzebq stabilizacji systemu rejestracji

zachorowalności i chorobowości z powodu wybranych schorzeń, w sytuacji znaczqcych zmian

w liczbie leczonych według rozpoznań w porównaniu do lat ubiegłych, proszę o pisemne

podanie powodów tych zmian'

Sprawozdanie Mz.11 sporzqdzajq podmioty udzielajqce ambulatoryjnych Świadczeń

zdrowotnych na podstawie kontraktów z NFZ, w tym również praktyki pielęgniarek i połoinych

majqce kontrakty na opiekę profilaktycznq nad dzieÓmi do lat 3. Zakres danych

wykazywanych w sprawozdaniu zaleiy od zakresu działalnoŚci zakładu podmiotu leczniczego.

C MZ.13_ |oczne sprawozdanie o |eczonych w poradni gruŹlicy i chorób płuc; termin przekazania

wypełnionego sprawozdania upływa 16 |utego 2018 r' (te|.32 20 77 604,

sm ialekm @ katowice. uw.oov. pl)

l MZ.14 _ roczne sprawozdanie o |eczonych w poradni skórno.wenero|ogicznej; termin

przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 2 marca 2018 r' (te|'32 20 77 604,

f ularskir@ katowice.uw.qov.pl )

o MZ.15 - roczne sprawozdanie z działa|ności |ecznictwa ambu|atoryjnego d|a osÓb

z zaburzeniami psychicznymi, osób uza|eżnionych od a|koho|u i innych substancji

psychoaktywnych; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 |utego 2018 r'

(tel.32 2077 605, medreckia@katowice.uw.qov.pl ) .

o MZ.19 roczne sprawozdanie z dziata|noŚci zespotu/oddziału |eczenia

środowiskowego/domowego; termin przekazania wypełnionego sprawozdania uptywa

16 lutego 2018 r. (tel. 32 2077 605, medreckia@katowice.uw.qov.pl).

. MZ-24 - roczne sprawozdanie o ambu|atoryjnym dokonywaniu przerywania ciązy; termin

przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 16 |utego 2018 r' (tel. 32 20 77 604,

sm ialekm @ katowice.uw.qov.pl).

. MZ-29 _ sprawozdanie o dziata|noŚci szpita|a ogó|nego, termin przekazania wypełnionego

sprawozdania upływa 31 slycznia 2018 r. (te|. 32 20 77 605'

cem brzvnskaa@ katowice. uw,qov, pl ).

. MZ-29 A - sprawozdanie o działa|ności podmiotu wykonującego dziata|ność |eczniczą

w zakresie dtugoterminowej opieki zdrowotnej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania

uptywa 31 stycznia 20'18 r. (tel. 32 2077 604, smialekm@katowice.uw.qov.pl).

. MZ-30 _ roczne sprawozdanie podmiotu wykonującego działalnoŚc |eczniczą w zakresie

psychiatrycznej opieki stacjonarnej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 31

stycznia 2018 r. (tel. 32 20 77 604,fularskir@katowice.uw.qov.pl).

. Mz-88 - roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działa|ność

|eczniczą; termin przekazania wypełnionego sprawozdania uptywa 2 marca 2018 r'



(tel. 32 2077 656,322077 602, piturai@katowice.uw.qov.pl, kowalskad@katowice.uw.oov.pl.

sobczvkw @ katowice. uw.oov.Pl ).

. MZ.89 - |oczne sprawozdanie o specja|istach pracujących w podmiotach wykonujących

działa|noŚĆ |eczniczą; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 2 marca20'|8 r,

(tel. 32 20 77 602,32 20 70 656, piturai@katowice.uw.qov.pl, sobczvkw@katowice.uw.oov.pl,

kowalskad @ katowice.uw.qov.pl ).

Wskazane terminy przekazania sporządzonych sprawozdań statystycznych wynikają

z zapisow w program ie badań statystycznych statystyki pub|icznej na rok 2017,

Przekazywanie danych w formie e|el<tronicznej (obowiązkowo dla wszystkich podmiotów)

następuje poprzezsystem: System Statystykiw ochronie Zdrowia: https://ssoz.csioz.gov.pl

w zaktadzle podmiotu leczniczeoo.

Wszelkie pvtania i watptiwościdotyczące sprawozdań proszę kierowaĆ do oddziału Ana|iz i statystyki

Medycznej w Wydzia|e Zdrowia Ś|ąskiego Urzędu Wojewódzkiego - te|. (32) 20 77 656, 20 77 602,20

77 60g, 20 77 604, 20 77 605; tax: g2 20 77 924 lub na adres poczty internetowej pracowników

oddziału Ana|iz i Statystyki Medycznej. Informacje dotyczące obowiqzków statystyczno-

sprawozdaw czych, w lym |ormu|arze sprawo zdań MZ do pobrania dostępne są na stronie internetowej:

http://www.katowice.uw.oov.pl/usluoa/zdrowie-instvtucie/sprawozdania'roczne-mz-3 - Zdrowie -

lnstytucje - SprawozdawczoŚÓ.

osobom zarządzającym podmiotami, pragnę zwrócić uwagę' Że prawny obowiązek udziału

w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy dnia 29 czerwca .l995r. o statystyce pub|icznej

(tj. Dz' l.). z2016 r. poz'1068 zpóŹn' zm.) . art. 57 wymienionej ustawy mówi: ,,Kto wbrew obowiązkowi

odmawia wykonania obowiązku statystycznego a|bo udzie|enia informacji w spisie powszechnym |ub

innym badaniu statystycznym pod|ega grzywnie''. Równiei nierzete|ne |ub nieterminowe wykonywanie

obowiązków sprawozdawczych związane jest ze stosowaniem sankcji, wynikających z cytowanej

ustawy.

Z poważaniem
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