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Jako Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny nadzorujemy i kreujemy działania
mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Naszym celem jest
minimalizowanie negatywnego wpływu bieżących wydarzeń na życie mieszkańców
naszego regionu - informujemy, aktywizujemy i edukujemy.
Państwowa Inspekcja Sanitarna to wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu
zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych
dziedzinach życia, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych
i zawodowych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i kieruje nią
Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.
Na terenie powiatu zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Powiatowy Inspektor
Sanitarny przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, poprzez sprawowanie
zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami
środowiska, a także na prowadzeniu działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu
państwa, w stosunku do którego uprawnienia organu tworzącego posiada Wojewoda Lubuski.
Obszarem jej działania jest Miasto Zielona Góra i powiat zielonogórski.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej
w powiecie i działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W skład Powiatowej Stacji wchodzą dwa oddziały merytoryczne: Oddział Nadzoru Sanitarnego
i Oddział Laboratoryjny.
Oddział Nadzoru Sanitarnego sprawuje nadzór nad warunkami:
1. higieny środowiska;
2. higieny pracy w zakładach pracy;
3. higieny procesów nauczania i wychowania;
4. higieny wypoczynku i rekreacji;
5. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia
ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podejmuje działania w zakresie opiniowania
i uzgadniania dokumentacji projektowej pod katem wymagań higieniczno – sanitarnych, a w zakresie
działalności oświatowo – zdrowotnej, promuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do
zapoznania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady racjonalnego
żywienia, metody zapobiegania chorobom zakaźnym oraz pobudzania aktywności społecznej na rzecz
własnego zdrowia.
W

działalności

inspekcyjnej

wdrożono

system

zarządzania

zgodny

z

normą

PE-EN

ISO/IEC17020:2012 – Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów
jednostek przeprowadzających inspekcję.
Sposób wykonywania kontroli sanitarnych regulowany jest między innymi przez ujednolicone
procedury kontrolne wprowadzane zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Jednolite w całej
Polsce procedury kontrolne służą podniesieniu jakości wykonywanych

kontroli, ujednoliceniu

wymagań oraz eliminowaniu przypadków uznaniowości i różnej interpretacji przepisów prawnych
przez pracowników prowadzących kontrole sanitarne .
Oddział Laboratoryjny wspomaga działalność kontrolną Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, poprzez badanie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badanie
parametrów fizycznych i chemicznych środowiska pracy oraz badanie próbek materiału biologicznego
między innymi w kierunku wykrywania bakterii Salmonella sp. i Shigella sp.
Działalność laboratoryjna prowadzona jest w oparciu o system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC
17025:2005 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Od 1 lipca 2005 r. Oddział Laboratoryjny posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego
nr AB 622 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który stanowi potwierdzenie kompetencji
laboratorium do wykonywania badań w obszarach badań wody, mikrobiologii medycznej i środowiska
pracy. W 2013 roku Oddział Laboratoryjny uzyskał przedłużenie akredytacji do 30 czerwca 2017
roku, a potem do 30 czerwca 2021 roku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami stawianymi przez Główny Inspektorat
Sanitarny i kierownictwo instytucji, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej
Górze zatrudniany jest wysoko kwalifikowany personel, stale podnoszący swoje kompetencje
na studiach podyplomowych, specjalizacjach oraz na szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze prowadzi szeroką
działalność oświatowo-zdrowotną . W tym

celu realizuje wiele programów

profilaktycznych, organizuje dni otwarte, w czasie których wszyscy zainteresowani,
a przede wszystkim młodzież szkolna, mają możliwość zapoznania się z zakresem
działalności naszej instytucji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
mgr inż. Dorota Baranowska

Szczepienia ochronne skutecznym narzędziem w walce z chorobami zakaźnymi
Źródło: https://apteline.pl/artykuly/szczepienie-wzw-b-schemat-szczepienia-dzieci-i-doroslych/

I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAKRESIE WYBRANYCH CHORÓB
ZAKAŹNYCH

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych chorób zakaźnych
1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych
W 2018 r. zarejestrowano ogółem 3127 zachorowań na choroby zakaźne przy wskaźniku zapadalności
2231 obliczonym na 100.000 tys. mieszkańców, to jest o 78 przypadków mniej w porównaniu do
2017 r., w którym zarejestrowano 3205 (zap. 2296,5 ) przypadków. Spadek zachorowań
spowodowany był mniejszą ilością zachorowań na ospę wietrzną – 663 przypadków (zap.473,18 ), to
jest o 481 przypadków mniej niż w 2017 r., kiedy to odnotowano 1144 przypadków (zap.816,48) oraz
boreliozę – odnotowano 94 zachorowania (zap.67,09) to jest o 45 mniej niż w 2017 r, w którym
zarejestrowano 139 zachorowań (zap. 64,44).
Tabela 1. Wybrane dane epidemiologiczne dotyczące występowania chorób zakaźnych w powiecie
grodzkim i ziemskim
ZACHOROWANIA
Lp.

2017

Jednostka chorobowa

powiat
grodzki

ziemski

2018
ogółem

powiat
grodzki

ziemski

ogółem

1.

Zakażenia HIV

11

2

13

14

5

19

2.

Salmonellozy – zatrucia pokarmowe

5

8

13

10

4

14

3.

Salmonellozy – zakażenia pozajelitowe

1

0

1

0

0

0

4.

Wirusowe zakażenie jelitowe

105

106

211

89

80

169

5.

Biegunki ogółem

436

135

571

289

141

430

6.

Biegunki u dzieci do lat 2

99

34

133

94

37

131

7.

Krztusiec

3

1

4

3

2

5

8.

Różyczka

4

0

4

0

0

0

9.

Nagminne zapalenie przyusznic (świnka)

5

2

7

3

1

4

10.

Ospa wietrzna

1144

700

1844

663

427

1090

11.

Szkarlatyna

75

40

115

97

46

143

12.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych –inne

1

1

2

1

1

2

2

1

3

2

0

2

0

0

0

3

0

3

i nieokreślone
13.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych –
wirusowe

14.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych –
inne bakteryjne

15.

Posocznica meningokokowa

1

0

1

0

0

0

16.

Wirusowe zapalenie wątroby – ogółem

20

4

24

22

4

26

17.

WZW typu A

5

2

7

0

2

2

18.

WZW typu B

0

1

1

3

1

4

19.

WZW typu C

15

1

16

19

1

20

20.

Borelioza (Choroba z Lyme)

137

73

210

94

45

139

21.

Grypa – ogółem

973

288

1261

1580

643

2223
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22.

w tym: grypa u dzieci (0–14 lat)

23.

Pokąsania przez zwierzęta podejrzane o

243

24

267

243

24

291

30

9

39

25

12

37

12

10

22

18

4

22

wściekliznę – profilaktyka wścieklizny
Gruźlica

Dane epidemiologiczne w niniejszym opracowaniu zostały zgromadzone w oparciu o zgłoszenia
dokonywane przez lekarzy, którzy rozpoznali zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu
zakażenia lub choroby zakaźnej, określonej na podstawie ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.151) i przedstawione
w formie graficznej i tabelarycznej.
W niniejszym opracowaniu obliczając wskaźnik zapadalności posłużono się danymi uzyskanymi
w Urzędzie Statystycznym Zielona Góra (na dzień 31.03.2018 r.) Wg tych danych terenie powiatu
grodzkiego zamieszkuje 140 113 osób, w tym 73 668 kobiet i 66 445 mężczyzn.
Nadzorem objęto powiat grodzki Zielona Góra. Ludność tego powiatu zamieszkuje w mieście Zielona
Góra.
Wykres 1. Współczynnik zapadalności na choroby zakaźne zarejestrowane w latach 2003-2018
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2. Zatrucia i zakażenia pokarmowe
2. 1. Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella.
W 2018 roku zarejestrowano wzrost zachorowań zatruć pokarmowych wywołanych odzwierzęcymi
pałeczkami jelitowymi Salmonella z 5 przypadków (zap.3,58) w 2017 r. do 10 przypadków w 2018 r.
(zap. 7,14). Zachorowało 4 mężczyzn i 6 kobiet
Hospitalizowano 9 osób, co stanowi 90 % ogólnej liczby zachorowań.
Rozpoznanie każdego zatrucia potwierdzono badaniami laboratoryjnymi i zgłoszono jako
zachorowania potwierdzone.
Czynnikiem etiologicznym zatruć były pałeczki typu:
Salmonella enteritidis –

w 7 przypadkach

Salmonella typhimurium –

w 1 przypadku

Salmonella Newport -

w 1 przypadku

Salmonella virchow –

w 1 przypadku
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Wykres 2. Współczynnik zapadalności na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella
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W 2018 r. nie zarejestrowano zbiorowych ognisk zatrucia pokarmowego.
2.2. Nosiciele – pałeczek Salmonella
W 2018 r. wykryto 11 nosicieli pałeczek Salmonella. U 5 osób nosicielstwo miało przebieg
bezobjawowy.
W grupie bezobjawowych nosicieli wyizolowano następujące szczepy:
Salmonella enteritidis –

u 2 osób;

Salmonella typhimurium –

u 2 osób;

Salmonella virchowi

–

u 1 osoby;

2.3. Salmonella - posocznica
W 2018 r. nie zarejestrowano zachorowań.
2.4. WZW typ A
W 2018 r. zarejestrowano spadek zachorowań z 2 przypadków zachorowań (zap. 2,65) w 2017 r.
do 0 (zap. 0,00) przypadków w 2018 r.
2.5. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe – wywołane przez E. coli
W 2018 r. zachorowania na zakażenia jelitowe wywołane przez Escherichia coli w stosunku do 2017
r. utrzymywały się na tym samym poziomie W 2018 r. zarejestrowano 2 przypadki (zap. 1,43),
u mężczyzny w wieku 2 lat i 1 jednorocznej kobiety. Chorych leczono w Szpitalu Uniwersyteckim
w Zielonej Górze.
2.6. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe – Campylobacter
W 2018 r. zarejestrowano wzrost zachorowań z 0 przypadków (zap. 0,00) w 2017 r. do 2 przypadków
(zap. 0,93) w roku 2018. Zachorowania wystąpiły u 2 kobiet w wieku 45 i 3 lat. Zachorowania
potwierdzono badaniami laboratoryjnymi. Chore leczono ambulatoryjnie.
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2.7. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe – wywołane przez Clostridium difficile
W 2018 r. zarejestrowano wzrost zachorowań z 22 przypadków (zap. 15,76) w 2017 r.
do 45 przypadków (zap.32,12) w 2018 r. Powodem wzrostu zachorowań było wystąpienie ognisk
epidemicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze
W powiecie grodzkim zachorowania w grupach wiekowych kształtowały się następująco:


od 20 do 29 lat zachorowały -

3 osoby (1 mężczyzna i 2 kobiety),



od 35 do 49 lat zachorowały -

4 osoby (4 kobiety),



od 50 do 64 lat zachorowały -

3 osoby (1 mężczyzna i 2 kobiety),



od 65 do 74 lat zachorowało -

11 osób (10 mężczyzn i 1 kobieta),



od 75 i powyżej zachorowały -

24 osoby (9 mężczyzn i 15 kobiet).

W 44 przypadkach chorych hospitalizowano co stanowi 98% ogólnej liczby zachorowań
2.8. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe – nieokreślone
W 2018 r. podobnie jak w 2017 r. zarejestrowano 1 (zap.0,71) zachorowanie. Osobę chorą
hospitalizowano.
2.9. Inne bakteryjne zatrucie pokarmowe – nieokreślone
W 2018 r. nie rejestrowano zachorowań na w/w jednostkę chorobową.
2.10. Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rota wirusy
W 2018 r. odnotowano spadek zachorowań z 79 przypadków (zap. 56,61 ) w 2017 r.
do 32 przypadków (zap.22,84) w 2018 r. Zachorowało 32 osób (zap. 22,84), w tym 8 mężczyzn
i 14 kobiet.
W powiecie grodzkim zachorowania w grupach wiekowych kształtowały się następująco:


od 0 do 1 roku zachorowało -



od 2 do 3 lat zachorowało -

21 osób (12 mężczyzn i 9 kobiet),
5 osób (3 mężczyzn i 2 kobiety),



4 lata zachorowały -

3 osoby (2 mężczyzn i 1 kobieta),



6 lat zachorowała -

1 osoba (1 mężczyzna),

od 60 do 74 lat - zachorowały

2 osoby (2 kobiety).

Spośród chorych hospitalizacji poddano 31 osób (98,9%). Zachorowania potwierdzono badaniem
laboratoryjnym.
2.12. Wirusowe zakażenia jelitowe inne określone
W 2018 r. zarejestrowano wzrost zachorowań z 23 przypadków (zap. 16,48) w 2017 r.
do 25 przypadków (zap.17,84) w 2018 r. Zachorowania dotyczyły 13 mężczyzn i 12 kobiet. Najwięcej
zachorowań odnotowano w grupie wiekowej od 20 do 75 lat i powyżej, w której łącznie zachorowało
15 osób. Spośród chorych hospitalizacji poddano 11 osób tj. (44 %).
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2.13. Wirusowe zakażenia jelitowe nieokreślone
W 2018 r. odnotowano wzrost zachorowań z 3 zachorowań (zap.2.14) w 2017 r. do 8 przypadków
(zap.5,71) w 2018 r. Zachorowania wystąpiły u 4 mężczyzn i 4 kobiet. Jedną osobę (7,69%). Chorych
leczono ambulatoryjnie.
2.14. Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2
W 2018 r. zarejestrowano spadek zachorowań z 45 przypadków (zap. 3,22) w 2016 r.
do 24 przypadków (zap. 1,71) w 2018 r. Zachorowało 14 mężczyzn i 8 kobiet. Spośród chorych
hospitalizacji poddano 23 osób tj. (96 %).
2.15. Biegunka i zapalenia żołądkowo – jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
W 2018 r. zarejestrowano spadek zachorowań z 436 przypadków (zap. 312,41) w 2017 r. do 289
przypadków (zap. 206,26) w 2018 r. W powiecie grodzkim zachorowały 289 osoby (zap. 206,26),
w tym 137 mężczyzn i 152 kobiety. W 123 przypadkach chorych poddano hospitalizacji, (42,6%.) w
tym 94 dzieci w wieku do lat 2.
2.16. Listerioza
W 2018 r. nie rejestrowano zachorowań na w/w jednostkę chorobową.
3. Wirusowe zapalenia wątroby
3.1. Wirusowe zapalenie wątroby typu B
W 2018 r. zarejestrowano wzrost zachorowań z 0 przypadków (zap. 0,00) w 2017 r. do 3 przypadków
(zap.2,14) w 2018 r. W 2 przypadkach zachorowanie zarejestrowano jako ostre WZW typ B u kobiety
lat 58 – pracownika służby zdrowia i u mężczyzny lat 25.Prawdopodobną drogą zakażenia był zabieg
medyczny. W 1 przypadku zachorowanie zarejestrowano jako przewlekłe WZW typ B u mężczyzny
lat 38 – prawdopodobną drogą zakażenia był zabieg medyczny. Chorych hospitalizowano w Szpitalu
Uniwersyteckim w Zielonej Górze
Nie odnotowano „rodzinnych” zachorowań na WZW typu B.
W powiecie grodzkim ujawniono zakażenia o bezobjawowej antygenemii HBV u 7 osób, w tym
u 2 mężczyzn i 5 kobiet.
Nosicielstwo wykryto wśród:
osób wykonujących badania diagnostyczne –

ujawniono 3 nosicieli,

ciąża –

ujawniono 2 nosicieli,

osób wykonujących badania kontrolne –

ujawniono 1 nosiciela,

pacjentów przed zabiegiem –

ujawniono 1 nosiciela

Nie odnotowano „rodzinnych” i „zawodowych” zakażeń wirusem HBV. Lekarzom rodzinnym
polecono objąć nadzorem sanitarnym 4 osoby mających kontakt z nosicielami wirusa HBV.
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3.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu C
W 2018 r. zarejestrowano wzrost zachorowań z 15 przypadków (zap. 10,73) w 2017 r.
do 19 przypadków (zap13,56) w 2018 r. Zachorowania zarejestrowano jako: 18 przypadków
przewlekłego WZW typ C oraz 1 przypadek jako ostre WZW typ C u kobiety lat 64 – narażenie
rodzinne (ekspozycja na krew - użycie żyletki chorego syna).W powiecie grodzkim zachorowało
19 osób (zap. 13,56) w tym u 12 mężczyzn i 7 kobiet.
W omawianych przypadkach najbardziej prawdopodobną drogą zakażenia było;
wykonywanie zabiegów medycznych – 6 przypadków
wykonanie zabiegów upiększających lub kosmetycznych – 6 przypadków
narkomania – 5 przypadków
droga nieznana – 1 przypadek
kontakt domowy, ekspozycja na krew – 1 przypadek
Spośród wyżej wymienionych zachorowań 5 osób było zaszczepionych p/WZW typ B.
Lekarzom rodzinnym polecono objąć nadzorem sanitarnym osoby mające kontakt z chorym na WZW
typ C.
Wykres 3. Współczynnik zapadalności na WZW typu C w latach 2003-2018
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bezobjawowych wirusem HCV.W 2018 r. nosicielstwo wykryto

u 4 mężczyzn. .
Nosicielstwo wykryto wśród:
osób wykonujących badania kontrolne –

ujawniono 2 nosicieli

osób wykonujących badania diagnostyczne –

ujawniono 2 nosicieli.

W omawianych przypadkach najbardziej prawdopodobną drogą zakażenia było:
narkomania –

ujawniono 2 nosicieli,

wykonanie zabiegów medycznych –

ujawniono 1 nosiciela

Lekarzom rodzinnym polecono objąć nadzorem sanitarnym osoby mające kontakt z nosicielem wirusa
HCV oraz osoby będące w kontakcie z chorymi na WZW typu C.
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4. Nowo wykryte zakażenia HIV
W 2018 r. zarejestrowano wzrost zachorowań z 11 przypadków (zap. 7,88) w 2018 r.
do 14 przypadków (zap 9,99) w 2018 r. Zakażenia wystąpiły

u 11 mężczyzn (w wieku

20,20,23,24,30,33,37,40,41,41,42, lata) i u 3 kobiet (w wieku 36,45,48 lat).
4.1. Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone
W 2018 r. zachorowania utrzymywały się takim samym poziomie jak w roku 2017. W 2018 r.
zarejestrowano 1 zachorowanie (zap. 0,71) u mężczyzny ośmiomiesięcznego, hospitalizowanego
w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze w Oddziale Pediatrii.
4.2. Wirusowe zapalenie opon mózgowych inne określone i nieokreślone
W 2018 r. zachorowania utrzymywały się takim samym poziomie jak w roku 2017. W 2018 r.
zarejestrowano 2 zachorowania (zap. 1,43) u 2 mężczyzn lat 25 i lat 39. Chorych hospitalizowano
w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze w Oddziale Zakaźnym.
5. Zachorowania na choroby wieku dziecięcego
Różyczka, ospa wietrzna, świnka, krztusiec i szkarlatyna to typowe choroby wieku dziecięcego, które
ze względu na częstość występowania oraz znaczenie dla zdrowia, poddawane są ciągłemu nadzorowi
epidemiologicznemu.
5.1. Krztusiec
W 2018 r. zachorowania utrzymywały się takim samym poziomie jak w roku 2017. W 2018 r.
zarejestrowano 3 zachorowania (zap. 2,14) u 1 mężczyzny w wieku 5 lat oraz 2 kobiet lat 11 i lat 5.
Szczepienia podjęto u 2 osób, 1 osoba nie była szczepiona. Chorych leczono ambulatoryjnie.
Zachorowania rozpoznano na podstawie objawów klinicznych i badań laboratoryjnych.

5.2. Różyczka
W 2018 r. nie zarejestrowano zachorowania.

5.3. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)
W 2018 r. zarejestrowano spadek zachorowań na świnkę z 5 przypadków (zap. 3,58) w 2017 r.
do 3 zachorowań (zap. 2,14) w 2018 r. Zachorowania wystąpiły u 1 mężczyzny i u 2 kobiet. Spośród
wymienionych zachorowań 2 osoby były szczepione (kobieta i mężczyzna). Chorych poddano
leczeniu ambulatoryjnemu. Zachorowania rozpoznano na podstawie objawów klinicznych.
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5.5. Ospa wietrzna
W analizowanym okresie nastąpił znaczny spadek zachorowań na ospę wietrzną z 1144 przypadków
(zap. 819,72) w 2017 r. do 663 przypadków (zap. 483,19) w 2018 r. Zachorowało 339 mężczyzn i 324
kobiet. Spośród w/w chorych, 15 osób zaszczepiono p/ospie wietrznej, 560 osób nie szczepiono,
a w stosunku do 88, brak informacji o przebytym szczepieniu. W 6 przypadkach chorych
hospitalizowano.
5.8. Szkarlatyna
W 2018 r. zarejestrowano wzrost zachorowań na szkarlatynę z 75 przypadków (zap. 53,74) w 2017 r.
do 97 zachorowań (zap. 53,74) w 2018 r. Zachorowało 52 mężczyzn i 45 kobiet. Najwięcej
zachorowań odnotowano w przedziale wiekowym między pierwszym, a szóstym rokiem życia.
W przypadku 1 osoby zastosowano hospitalizację, a

pozostałych chorych leczono wyłącznie

w warunkach ambulatoryjnych.
6. Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę
W minionym roku zarejestrowano wzrost zachorowań na grypę z 973 (zap. 697,19) przypadków
w 2017 roku do 1580 zachorowań (zap. 1127,66) w 2018 r.
Liczba zachorowań w poszczególnych miesiącach kształtowała się następująco:
styczeń –

173 przypadków,

luty –

840 przypadków,

marzec –

502 przypadków,

kwiecień –

40 przypadków,

wrzesień –

0 przypadków,

październik –

6 przypadków,

listopad –

8 przypadków,

grudzień –

11 przypadków.

W miesiącu maju, czerwcu, sierpniu nie rejestrowano zachorowań na grypę.

Zachorowania, w poszczególnych grupach wiekowych kształtowały się następująco, tj. w przedziale:
od 0 do 4 lat zarejestrowano

71 zachorowań,

od 5 do 14 lat zarejestrowano

172 zachorowań,

od 15 do 64 lat zarejestrowano

664 zachorowań,

od 65 lat i powyżej zarejestrowano

66 zachorowań.
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W przypadku 2 zachorowań rozpoznanie potwierdzono badaniami laboratoryjnymi. U 1 mężczyzny lat
41 wykryto wirusa grypy typ B, a u 1 mężczyzny lat 60 wykryto wirusa grypy typ A. Wszystkich
chorych leczono ambulatoryjnie.
Wykres 4. Współczynnik zapadalności na grypę w latach 2003-2018
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7. Gruźlica
Odnotowano niewielki wzrost zachorowań z 12 przypadków (zap. 8,60) w 2017 roku
do 18 przypadków (zap.12,85) w 2018 r., u 13 mężczyzn i 5 kobiet.
Zachorowania w grupach wiekowych kształtowały się następująco, w przedziale wiekowym:


w wieku 27 lat zachorowała

1 osoba, 1 kobieta,



od 39 do 49 lat zachorowało

6 osób, w tym 3 mężczyzn i 3 kobiety,



od 50 do 59 lat zachorowały

4 osoby, 4 mężczyzn,



od 60 do 69 lat zachorowały

3 osoby, w tym 3 mężczyzn i 1 kobieta,

od 70 do 89 lat zachorowały

4 osoby, w tym 3 mężczyzna i 1 kobieta

Wszystkich chorych poddano hospitalizacji, 1 osoba zmarła (mężczyzna).
Nadzorem lekarskim objęto osoby z najbliższego otoczenia domowego chorych.
8. Choroba meningokokowa
W 2018 roku nie rejestrowano choroby meningokokowej.
9. Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae
W 2017 r. zarejestrowano wzrost zachorowań z 12 przypadków (zap. 0,00) w 2017 r.
do 17 zachorowań (zap. 12,13) u 8 mężczyzn i 9 kobiet.
Zachorowania przebiegały pod postacią:
posocznicy - zarejestrowano 10 zachorowań (zap. 7,13), w tym u 5 mężczyzn (33,35,53,64,70
lat) i 5 kobiet (58,59,59,69,73 lat).
zapalenie opon mózgowych – zarejestrowano 1 zachorowanie (zap. 0,71), u 1 kobiety lat 42.
choroba inna określona i nieokreślona – zarejestrowano 11 zachorowań (zap. 7,85)
u 6 mężczyzn (33,35,53,70,75,80 lat) i 5 kobiet (58,62,69,78,80lat).
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Wszystkie osoby chore poddano hospitalizacji w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.
Rozpoznanie potwierdzono badaniami laboratoryjnymi. W 5przypadkach wystąpił zgon, u 3 mężczyzn
lat 33, 35, 53, i 2 kobiet lat 59, 80.
10. Choroby odzwierzęce
10.1. Styczność ze zwierzęciem i narażenie na wściekliznę
W 2018 r. ogółem przeciwko wściekliźnie zaszczepiono 25 osób (zap. 17,84) narażonych na zakażenie
wścieklizną, Powodem narażenia był kontakt ze zwierzętami domowymi lub dzikimi, tj. z:


psem

11 osób,



kotem

11 osób,



kuną



nietoperzem 2 osoby.

1 osoba,

W przypadku 3 osób po konsultacji lekarskiej odstąpiono od szczepień. Zwierzęta posiadające
właścicieli poddano obserwacji w kierunku wścieklizny.
10.2. Borelioza – choroba z Lyme
W stosunku do 2018 r. zarejestrowano spadek zachorowań o 43 przypadki. W 2018 r. zarejestrowano
94 zachorowania (zap. 67,9), a w 2017 roku zarejestrowano 137 przypadków (zap. 98,13), w tym
u 40 mężczyzn i u 54 kobiet. W wyniku dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że 83 osoby
deklarowały ukąszenie przez kleszcza, w 74 przypadkach wystąpił charakterystyczny rumień
wędrując. U 54 osób rozpoznanie potwierdzono badaniami serologicznymi co stanowi 39,41 % ogółu
zachorowań. Zarejestrowano zachorowanie u 2 rolników. W 4 przypadkach chorych hospitalizowano.
Wykres 5. Współczynnik zapadalności na boreliozę w latach 2003 - 2018
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W 2017 roku nie rejestrowano w/w jednostki chorobowej.
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11. Inne choroby objęte nadzorem epidemiologicznym
11.1. Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes
Odnotowano wzrost zachorowań o 13 przypadków. W 2018 r. zarejestrowano 37 zachorowań
(zap. 26,40). Zachorowało 21 mężczyzn i 16 kobiet.
Najwięcej zachorowań odnotowano u osób powyżej 35 roku życia.
Zachorowania przebiegały pod postacią:
róża - zarejestrowano 34 zachorowania (zap. 30,81), w tym u 20 mężczyzn i 14 kobiet
choroba inna określona i nieokreślona – zarejestrowano 3 zachorowania (zap. 2,14) u 1
mężczyzny i 2 kobiet (58,62,69,78,80 lat
Z grupy 37 chorych hospitalizowano 29 osób(78,37%) a pozostałe osoby leczono ambulatoryjnie.
12. Choroby przenoszone drogą płciową
W tej grupie chorób zarejestrowano 4 zachorowania (zap. 2,85), w tym:
2 na rzeżączkę (zap. 1,43) –u 1 mężczyzny lat 18 i 1 kobiety lat 22,
2 na kiłę późną (zap. 1,39) –u 2 mężczyzn w wieku 36 i 52 lata,
13. Realizacja założeń programu eradykacji zachorowań na Poliomyelitis
W 2017 r. monitorowano sytuację zachorowań przebiegających z ostrymi porażeniami wiotkimi
u dzieci do 15 roku życia i składano do WSSE w Gorzowie Wlkp. tygodniowe meldunki o aktualnej
sytuacji epidemiologicznej. W 2017 r. nie zarejestrowano zachorowań przebiegających z porażeniami
wiotkimi u dzieci do 15 roku życia. Personel medyczny instruowano o zasadach działania
w przypadku rozpoznania ostrych porażeń wiotkich.
14. Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP)
Są to niepożądane objawy chorobowe pozostające w związku czasowym z wykonanym szczepieniem.
Reakcje te mogą mieć przebieg łagodny (miejscowy obrzęk kończyny, silne miejscowe
zaczerwienienie, gorączka), poważny (charakteryzuje się dużym nasileniem objawów w postaci
znacznego obrzęku kończyny, silnego jej zaczerwienienia, wysokiej gorączki – nie wymaga
hospitalizacji) lub ciężki (zagraża życiu i wymaga hospitalizacji w celu ratowania życia). Prowadzony
nadzór ma na celu wykrycie, ocenę i prowadzenie działań zapobiegających problemom związanym
z przyjmowaniem preparatów szczepionkowych.
W 2018 r. zarejestrowano 30 odczynów NOP, sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do 2017 roku,
w którym zarejestrowano również 30. Wszystkie NOP-y miały przebieg łagodny i dotyczyły odczynu
w miejscu podania preparatu do immunizacji.
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15. Podsumowanie
15.1. W 2018 r zarejestrowano 3127 (zap. 2231,77) zachorowań na choroby zakaźne to jest o 78
przypadku mniej niż w 2017 r. , w którym zarejestrowano3205 (zap. 2296,5). Przyczyną spadku
zachorowań był głównie spadek zachorowań na ospę wietrzną – o 481 przypadków.
15.2. W 2018 r zarejestrowano wzrost zatruć pokarmowych w grupie chorób szerzących się drogą
pokarmową wywołanych pałeczkami Salmonella z 5 zachorowań (zap.3,58) w 2017 r.
do 10 zachorowań (zap.7,14) w 2018 r.; zachorowań grupie chorób szerzących się droga
pokarmową zarejestrowano wzrost wywołane przez Camphylobacter z 1 przypadku (zap. 0,46)
w 2017 r. do 2 przypadków (zap. 0,93) w 2018 r.; zachorowań na inne bakteryjne zakażenia
jelitowe – wywołane przez Yersinia enterocolitica do 1 przypadku (zap.0,46) w 2018 r.;
zachorowań na inne bakteryjne zakażenia jelitowe – wywołane przez Clostridium difficile
z 22 przypadków (zap. 15,76) w 2017 r. do 45 przypadków (zap. 32,12) w 2018 r.;. zachorowań
na inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 z 1 przypadku (zap. 0,07) w 2017 r. do
2 przypadków (zap. 0,14) w 2018 r.; zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe nieokreślone
z 3 przypadków (zap. 2,14) w 2017 r. do 8 przypadków (zap. 5,71) w 2018 r.
15.3. Zarejestrowano spadek zachorowań w grupie chorób szerzących się drogą pokarmową na:
WZW typu A z 5 zachorowań (zap. 3,58) w 2017 r. do 0 zachorowań (zap. 0,00) w 2018 r. ;
wirusowe zakażenie jelitowe wywołane rotawirusami z 79 przypadków (zap. 56,51) do
32przypadków (zap. 22,84) w 2018 r.; wirusowe zakażenie jelitowe u dzieci do lat 2 z 45
zachorowań (zap. 3,22) w 2017 r. do 24 zachorowań (zap. 1,71) w 2018 r. oraz biegunki
o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu z 436 zachorowań (zap. 312,41) w 2017 r. do 289
zachorowań (zap. 2016,26) w 2018 r.
15.4. Wśród chorób krwiopochodnych odnotowano wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie
wątroby typu B z 0 przypadku (zap. 0,00) w 2017 r. do 3 zachorowań (zap. 2,14) w 2018 r.;
zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C z 15 przypadków (zap. 10,73) w 2017 r. do
19 zachorowań (zap. 13,56) w 2018 r.; nowo wykryte zakażenia HIV z 11 przypadków
(zap. 7,88) w 2017 r. do 14 przypadków (zap. 9,99) w 2018 r.
15.5. W grupie chorób przeciwko, którym prowadzone są szczepienia ochronne nie notowano
zachorowań na błonicę, tężec, odrę, różyczkę i poliomyelitis. Zarejestrowano spadek
zachorowań na; ospę wietrzną z 1144 przypadków (zap. 819,72) w 2017 r. do 663 przypadków
(zap. 483,19 ) w 2018 r.; świnkę z 5 przypadków (zap. 3,58) w 2017 r. do 3 przypadków
(zap. 2,14) w 2018 r.;
15.6. Natomiast zarejestrowano wzrost zachorowań na gruźlicę z 12 przypadków (zap. 8,60)
w 2017 r. do 18 przypadków (zap.12,85) w 2018 r.
15.7. Odnotowano wzrost zachorowań na szkarlatynę z 75 przypadków (zap. 53,74) w 2017 r.
do 97 przypadków (zap. 53,74) w 2018 r.
15.8. Zarejestrowano spadek zachorowań na boreliozę z 137 przypadków (zap. 98,13) w 2017 r.
do 94 zachorowań (zap. 67,09) w 2018 r.
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15.9. W 2018 r. zarejestrowano 30 odczynów NOP, sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do 2017
roku, w którym zarejestrowano również 30. Wszystkie NOP-y miały przebieg łagodny
i dotyczyły odczynu w miejscu podania preparatu do immunizacji.

.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o
Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_Uniwersytecki_im._Karola_Marcinkowskiego_w_Zielonej_G%C3%B3rze#/media/File:Szpital_
ZG.jpg

II.STAN SANITARNY PODMIOTÓW
LECZNICZYCH

Stan sanitarny podmiotów leczniczych
1. Stan sanitarny podmiotów prowadzących działalność leczniczą
W 2018 r. na obszarze nadzorowanych powiatów (grodzkiego) zewidencjonowano ogółem 405
obiektów prowadzących działalność leczniczą, w tym:
 6 obiektów leczniczych wykonujących stacjonarne świadczenia zdrowotne,
 131 obiektów leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
 268 praktyk zawodowych lekarskich i pielęgniarskich.
Skontrolowano 155 obiektów prowadzących działalność leczniczą (38,3%; w roku 2017 - 40%),
w tym:
 5 obiektów, w których wykonywane są stacjonarne świadczenia zdrowotne (83,3%),
 71 obiektów, w których wykonywane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (54,2%),
 80 praktyk zawodowych lekarskich i pielęgniarskich (29,9%).
2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą polegającą na udzielaniu stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych
W tej grupie podmiotów zewidencjonowano 6 obiektów, tj.:


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zyty 26,



ALDEMED Centrum Medyczne Sp. z o.o. Filia Zastal w Zielonej Górze, ul. Towarowa 20,



Specjalistyczne Centrum Medyczne UROLOG Bromber, Halińska sp.j. w Zielonej Górze,
ul. Anieli Krzywoń 2,



Centrum Urologii URO-MEDIC Marek Chlamtacz w Zielonej Górze, ul. A. Krzywoń 4D,



Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Zielonej Górze, ul. Prosta 25a,



HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, ul. Zyty 26.

W 2018 r. w tej grupie obiektów nie skontrolowano HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw
w Zielonej Górze, ul. Zyty 26. W pozostałych obiektach przeprowadzono łącznie 19 kontroli, w tym
1 w sprawie interwencji w Centrum Urologii URO-MEDIC Marek Chlamtacz w Zielonej Górze,
ul. A. Krzywoń 4D. Wydano 4 decyzje nakazujące podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu
techniczno – sanitarnego i warunków pracy. Wymienione podmioty lecznicze podobnie jak i podmioty
udzielające świadczeń zdrowotnych o charakterze ambulatoryjnym są zobowiązane spełniać warunki
sanitarno – funkcjonalne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Zakładami spełniającymi
wymagania rozporządzenia w tej grupie są: Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze,
ul. Zyty 26, Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Stowarzyszenia Ośrodek Integracji
Społecznej w Zielonej Górze, ul. Prosta 25a, ALDEMED Centrum

Medyczne Sp. z o.o. Filia

ZASTAL w Zielonej Górze, ul. Towarowa 20, Specjalistyczne Centrum Medyczne UROLOG
Bormber Halińska Sp. j. w Zielonej Górze. Pozostałe zakłady nie spełniają wymagań sanitarno –
funkcjonalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

Stan sanitarny podmiotów leczniczych
W związku z powyższym w pierwszej połowie 2018 roku przeprowadzono 2 kontrole tematyczne
w zakresie oceny realizacji założeń programu dostosowawczego. W czasie kontroli stwierdzono
niezrealizowanie założeń programu dostosowawczego, w wyniku których zostały wydane 2 decyzje
administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości związanych z brakiem realizacji założeń
programu dostosowawczego.
2.1 Szpitale
Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zyty 26
W 2018 roku, w Szpitalu w Zielonej Górze przeprowadzono
ogółem 13 kontroli, tj.:
 1 kompleksową,
 1 w zakresie realizacji założeń programu dostosowawczego,
 7 w zakresie szczepień ochronnych,
 4 w zakresie zakażeń szpitalnych.
Fot. Maja Sałwacka / AG
źródło:http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/51,35182,
24144034.html?i=0

Wystosowano 11 decyzji administracyjnych, tj.:
 2 decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych
kontroli sanitarnych,
 7 decyzji o przedłużeniu terminu wykonania nałożonych obowiązków,
 1 decyzję uchylającą obowiązek,
 1 decyzję o opłacie.
Kontrolą kompleksową objęto wszystkie oddziały łóżkowe
o charakterze zabiegowym, dzienny oddział chemioterapii,
poradnie przyszpitalne o charakterze zabiegowym, SOR, izbę
przyjęć,

bloki

laryngologiczny,
Źródło: http://www.szpital.zgora.pl/oddzialy/80kliniczny-oddzial-neonatologii

operacyjne:
chirurgii

klatki

centralny,
piersiowej,

okulistyczny,
centralny,

ginekologiczno – położniczy, neurochirurgii, pracownie
diagnostyczne, centralną sterylizatornię, zakład diagnostyki

laboratoryjnej, zakład patomorfologii (bez części laboratoryjnej), pralnię oraz sposób postępowania
z bielizną czystą i brudną, magazyn odpadów medycznych i sposób postępowania z nieczystościami.
W 2018 roku wydano decyzję administracyjną nr 255/NS-EP/18 z dnia 16.02.2018 r., wynikającą
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017 r., termin realizacji nałożonych obowiązków
wyznaczony został na dzień 30.08.2018 r., 31.12.2018 r., 31.12.2019 r.
Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli w 2018 roku
były: zakurzone, mechanicznie uszkodzone ściany pomieszczeń (w tym: pracowni, węzłów
higieniczno-sanitarnych, poczekalni, pomieszczeń socjalnych), mechanicznie uszkodzona stolarka
drzwiowa, uszkodzone, trudne do utrzymania w czystości poszycie mebli tapicerowanych, trudne do
utrzymania w czystości podłogi z powodu wyeksploatowania (odstające listwy przypodłogowe,
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wykładzina podłogowa miejscami uszkodzona, wydeptana zmywalna powłoka, płytki ceramiczne
spękane,

z

odpryskami

szkliwa

itp.),

uszkodzone

baterie

czerpalne

przy

umywalkach

oraz prowadzenie dekontaminacji narzędzi wielorazowego użytku bez opakowań papierowofoliowych w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, z użyciem autoklawu kasetowego w jednym
z oddziałów i pracowni.
Mankamentem jest w dalszym ciągu brak stacji łóżek oraz przechodnie oddziały (chirurgii ogólnej,
chirurgii naczyń, wewnętrzny, urologii).
W pierwszej połowie 2018 roku przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny realizacji założeń
programu dostosowawczego. W czasie kontroli stwierdzono niezrealizowanie założeń programu
dostosowawczego. W związku z tym została wydana decyzja administracyjna nr 1067/NS-EP/18.
Termin realizacji obowiązków zawartych w decyzji wyznaczono na dzień 31.07.2019 r.
W 2018 roku na terenie Szpitala rozpoczęto budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.
Wybudowanie nowego pawilonu ma spowodować rozładowanie panującej ciasnoty na niektórych
oddziałach i przeprowadzenie modernizacji obecnego pawilonu położniczo-ginekologicznego, który
zostanie przeznaczony na potrzeby innych oddziałów.
W sierpniu 2018 r. została uruchomiona pracownia cytostatyków, która stanowi wydzielony zespół
pomieszczeń mieszczących się na parterze istniejącego budynku wolnostojącego (dawna kuchnia
mleczna).
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej został poddany gruntownej modernizacji i przebudowie.
W wyniku prac modernizacyjnych utworzono dwie niezależne części laboratoryjne: analityczną
i bakteriologiczną. Wspólne jest zaplecze higieniczno-sanitarne (jadalnia, szatnia, łazienka, magazyn
odpadów, punkt przyjęć i rozdziału materiału. W części analitycznej urządzone są pracownie:
serologii, biochemii, immunochemii, hematologii i koagulologii, pracownia zatruć grzybami.
Pracownie analityczne wyposażone są w analizatory pracujące w systemie zamkniętym.
W bakteriologii wyodrębniono pracownię posiewów, pracownię mikrobiologii ogólnej, pracownię
antybiogramów, pracownię diagnostyki moczu. Posiewy wykonywane są na gotowych podłożach
w związku z tym nie ma zmywalni szkła laboratoryjnego.
Przeprowadzono 4 kontrole tematyczne dotyczące 6 ognisk zakażeń zakładowych.
Wszystkie budynki Szpitala, w których znajdują się oddziały łóżkowe oraz przychodnie przyszpitalne
są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dźwigów osobowych
i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o dostatecznie dużej powierzchni i wyposażonych
w odpowiednie urządzenia.
Szpital systematycznie realizuje obowiązki wynikające z nałożonych w latach wcześniejszych decyzji
administracyjnych i wydane zalecenia.
Stan sanitarno-higieniczny
Utrzymaniem bieżącej czystości w Szpitalu zajmuje się firma zewnętrzna. Pracownicy dysponują
profesjonalnym sprzętem porządkowym, w ilości pozwalającej na przestrzeganie obowiązujących
zasad. Bieżący zapas środków czystościowych oraz sprzęt porządkowy przechowywany jest w obrębie
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poszczególnych oddziałów, w pomieszczeniach porządkowych lub brudownikach. Podczas
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zaniedbań w obszarze przestrzegania bieżącej czystości
i porządku. Utrzymaniem porządku i czystości na terenie posesji Szpitala zajmuje się również firma
zewnętrzna. Drogi komunikacyjne i wydzielone miejsca postojowe dla samochodów są utwardzone.
Wyjątek stanowią obszary w obrębie, których prowadzone są prace budowlane.
Sposób postępowania z nieczystościami stałymi: medycznymi i komunalnymi
Sposób postępowania z odpadami, w tym na stanowiskach wytwarzania, reguluje instrukcja „Zasady
postępowania z odpadami”, z którą personel poszczególnych komórek organizacyjnych został
zapoznany (potwierdza to podpis pracownika). Sposób postępowania z odpadami medycznymi jest
zgodny z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1975). Nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie postępowania z nieczystościami stałymi
(medycznymi i komunalnymi).
ALDEMED Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Towarowa 20 - filia ZASTAL
W

2018 r.

w

zakładzie

przeprowadzono

1 kontrolę

kompleksową. Nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnotechnicznego nie stwierdzono.
Wydano 1 decyzję nr 247/NS-EP/18 z dnia 15 lutego 2018 r.,
z terminem realizacji do dnia 30.09.2018r. wynikającą
Źródło:http://www.aldemed.pl/galleriesImgList
.php?id=6&lang=PL

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017 r. W czasie
kontroli stwierdzono wykonanie obowiązku decyzji w części

dotyczącej zapewnienia nieuszkodzonych, pozbawionych zacieków ścian w pomieszczeniach
piwnicznych (pracownia densytometrii, mammografii i jadalnia). W części dotyczącej zapewnienia
rezerwowego źródła zaopatrzenia zakładu w energię elektryczną wyposażonego w funkcję autostartu
i zabezpieczającego co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, Strona wystąpiła z wnioskiem
o prolongatę terminu wykonania obowiązku.
Oddział szpitalny i blok operacyjny stanowią wydzielony zespół pomieszczeń usytuowanych
na dwóch kondygnacjach 4-piętrowego budynku z użytkowym podpiwniczeniem. W budynku
funkcjonują także poradnie specjalistyczne, zakład diagnostyki obrazowej, zakład rehabilitacji
leczniczej. Oddział liczy 13 łóżek umieszczonych w 7 pokojach oraz 2 stanowiska intensywnego
nadzoru. Blok operacyjny wyposażony jest w dwie sale operacyjne z zapleczem, dysponuje centralną
sterylizatornią. Z powodu braku kontraktu z NFZ obłożenie oddziału nie jest duże.
Pomieszczenia są pozbawione barier utrudniających dostęp do nich osobom niepełnosprawnym,
w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Stan sanitarno-higieniczny
Sprzątaniem całego obiektu zajmuje się firma zewnętrzna. W obrębie bloku operacyjnego i oddziału
łóżkowego urządzone są pomieszczenia porządkowe. Do sprzątania tych części zapewniony jest
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wydzielony sprzęt porządkowy. Sale operacyjne sprzątane są wydzielonymi nakładkami. Stosowane
są właściwie dobrane środki myjące i dezynfekcyjne, zapewniona jest wystarczająca ich ilość. Nie
stwierdzono zaniedbań w zakresie utrzymania czystości i porządku. Najbliższe otoczenie budynku
utrzymane jest czysto, teren jest utwardzony.
Sposób postępowania z nieczystościami stałymi: medycznymi i komunalnymi
Sposób postępowania z odpadami medycznymi jest zgodny z wymaganiami zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975). Nie stwierdzono
nieprawidłowości w sposobie postępowania z nieczystościami stałymi (medycznymi i komunalnymi).
Specjalistyczne Centrum Medyczne UROLOG Bromber, Halińska sp. j. w Zielonej Górze,
ul. A. Krzywoń 2
W 2018 r. przeprowadzono 1 kontrolę kompleksową. Nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnotechnicznego nie stwierdzono. Oddział szpitalny i blok operacyjny mieszczą się na parterze budynku.
Pierwsze piętro zajmują poradnie specjalistyczne i pracownie np.: endoskopowa przewodu
pokarmowego.
W skład oddziału wchodzą 4 pokoje łóżkowe. Łącznie oddział szpitalny liczy 10 łóżek. W systemie
zamiennym w pomieszczeniach tych funkcjonują: jednodniowy oddział urologii, jednodniowy oddział
urologii dziecięcej, jednodniowy oddział laryngologiczny, jednodniowy oddział chirurgii ogólnej,
jednodniowy oddział chirurgii dziecięcej i oddział chirurgii plastycznej (zabiegi płatne).
Obiekt w całości, łącznie z poradniami, przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Stan sanitarno-higieniczny
Zakład nie korzysta z usług zewnętrznej firmy sprzątającej. Dysponuje dostateczną ilością sprzętu
porządkowego i środków czystościowych, wydzielonego dla każdej strefy czystości. Sprzęt ten
przechowywany jest w pomieszczeniach porządkowych. Stosowane są właściwie dobrane środki
myjące i dezynfekcyjne, zapewniona jest wystarczająca ich ilość. Otoczenie zakładu jest ogrodzone
i utrzymane czysto pomimo, że prowadzone są zewnętrzne prace budowlane. Drogi komunikacyjne są
utwardzone.
Sposób postępowania z nieczystościami stałymi: medycznymi i komunalnymi
Sposób postępowania z odpadami medycznymi jest zgodny z wymaganiami zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975). Nie stwierdzono
nieprawidłowości w sposobie postępowania z nieczystościami stałymi (medycznymi i komunalnymi).
Centrum Urologii URO-MEDIC Marek Chlamtacz w Zielonej Górze, ul. Anieli Krzywoń 4D
W 2018 roku przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną, 1 kontrolę w zakresie realizacji założeń
programu dostosowawczego.
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W czasie kontroli sprawdzającej stwierdzono niezrealizowanie założeń programu dostosowawczego.
W związku z tym została wydana decyzja administracyjna nr 954/NS-EP/18 dotycząca zapewnienia
w obrębie bloku operacyjnego magazynu sprzętu i aparatury, w izbie przyjęć pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego wyposażonego dodatkowo w natrysk i wózek-wannę, przystosowanego dla
osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, w oddziale
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej
jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, zapewnienia w oddziale brudownika zapewnienia
rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę oraz energię elektryczną. Termin realizacji
obowiązków zawartych w decyzji wyznaczono na dzień 30.06.2019 r.
W czasie kontroli interwencyjnej, nieprawidłowości w zakresie wniesionym w piśmie interwencyjnym
nie stwierdzono.
Kontrola wykazała, że w obiekcie nie wykonuje się zabiegów, sporadycznie udzielane
są konsultacje z zakresu urologii. Zabiegi realizowane są na terenie Niemiec (Guben), w ramach
leczenia transgranicznego. Podczas kontroli nie stwierdzono w zakładzie obecności pacjentów.
Wygląd pomieszczeń wskazuje na to, że nie są one w pełni użytkowane, wyposażenie
w specjalistyczny sprzęt i urządzenia technologiczne jest ograniczone.

2.2.

Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Zielonej Górze, ul. Prosta 25a
W 2018 r. przeprowadzono 1 kontrolę kompleksową. Nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnotechnicznego nie stwierdzono.
Zakład mieści się w wolnostojącym budynku murowanym, z użytkowym podpiwniczeniem,
w którym usytuowano magazyny, promorte itp. pomieszczenia gospodarcze. Zakład liczy 15 pokoi
2-osobowych, każdy z łazienką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; dla pacjentów obłożnie
chorych zapewniono łazienkę wyposażoną w wózek-wannę. Obiekt spełnia obowiązujące wymagania.
Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach
inwalidzkich. W 2018 r. zakończono rozbudowę budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
Obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym (pismo Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 11.12.2018 r. znak: NS-NZ.179.109.2018.3),
z 1 zastrzeżeniem tj.: brak zaprojektowanej umywalki w pokoju socjalnym.
Stan sanitarno-higieniczny
Sprzątaniem pomieszczeń zajmuje się personel placówki. Dysponuje dostateczną ilością sprzętu
porządkowego i środków czystościowych, wydzielonego dla każdej strefy czystości. Sprzęt
porządkowy oraz środki czystości przechowywany jest w składziku porządkowym. Stosowane są
właściwie dobrane środki myjące i dezynfekcyjne, zapewniona jest wystarczająca ich ilość. Nie
stwierdzono zaniedbań w zakresie utrzymania czystości i porządku. Najbliższe otoczenie budynku
utrzymane jest czysto, teren jest utwardzony.
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Sposób postępowania z nieczystościami stałymi: medycznymi i komunalnymi
Sposób postępowania z odpadami medycznymi jest zgodny z wymaganiami zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975). Nie stwierdzono
nieprawidłowości w sposobie postępowania z nieczystościami stałymi (medycznymi i komunalnymi).
3.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych

W tej grupie zewidencjonowano 132 obiekty, przeprowadzono 92 kontrole, co stanowi 69,7% (w roku
2017 – 60,4%), w tym 85 kontroli planowanych oraz 7 kontroli pozaplanowych, tj.: 3 kontrole
sprawdzające wykonanie nałożonych obowiązków zawartych w decyzjach merytorycznych, 1 kontrola
tematyczna związana z przerwaniem łańcucha chłodniczego przechowywanych preparatów
szczepionkowych w podmiotach leczniczych realizujących obowiązkowe szczepienia ochronne
oraz 3 kontrole interwencyjne dotyczące: przestrzegania procedur higienicznych obowiązujących
w zakładzie.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wystosowano 9 decyzji administracyjnych, w tym 4 nakazujące
poprawę stanu sanitarnego, 1 decyzję prolongującą pierwotny termin wykonania obowiązku, 4 decyzje
o opłacie.
Nieprawidłowości ujęte w decyzjach nakazujących to:
- ściany, podłogi i sufity wymagające odnowienia;
- tapicerka foteli w poczekalni i fotel lekarza w gabinecie usg, a także krzesła w gabinecie nr 1, fotela
lekarskiego w gabinecie nr 4 i materaca na stanowisku badań EKG, uniemożliwiająca mycie
i dezynfekcję.
Zaleceniami egzekwowano usunięcie uchybień, które dot. konieczności dostosowania procedury
dotyczącej postępowania z odpadami medycznymi do obowiązującego rozporządzenia, zapewnienia
w magazynie odpadów zakaźnych antyseptyka do rąk, rękawic jednorazowego użytku i pojemnika na
zużyte rękawice, ponownego wezwania do szczepień dzieci i młodzież opóźnione w szczepieniach,
znakowania pojemników i worków przeznaczonych do przechowywania odpadów medycznych
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. W 2018 roku wystosowano 48 zaleceń pokontrolnych.
W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego poprawie uległ stan techniczno – sanitarny
pomieszczeń:
 ELDENT Poradnia Stomatologiczna, Zielona Góra, ul. Kilińskiego 3 a – urządzono sterylizatornię
w wydzielonym do tego celu miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego zapewniając
prawidłowy ciąg technologiczny dekontaminacji narzędzi oraz zapewniono pracownikom warunki
do higienicznego spożywania posiłków, poprzez wyposażenie pomieszczenia socjalnego (jadalni)
w zlewozmywak dwukomorowy i umywalkę do mycia rąk,
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 Niepubliczny Stomatologiczny ZOZ "UŚMIECH", Zielona Góra, ul. Spawaczy5j/11 –
zmodyfikowano istniejący ciąg technologiczny dekontaminacji narzędzi wielorazowego użytku
oraz zapewniono w sterylizatorni stanowisko higieny rąk usytuowane poza ciągiem
technologicznym,
 NZOZ SYNEVO Laboratorium Medyczne, Zielona Góra, ul. Lisowskiego 1-3 – wymieniono
stolarkę okienną, drzwiową, podłogi wyłożono nowymi płytkami ceramicznymi, na ścianach
wymieniono tynki, powierzchnie pomalowano farbą umożliwiająca mycie i dezynfekcję oraz
wyłożono płytkami ceramicznymi (wc, pomieszczenie pobrań), zainstalowano nowe urządzenia
sanitarne, wymieniono zasobniki naścienne, w pracowni mikrobiologii nr 3, w punkcie pobrań
(poczekalnia) wymieniono klimatyzatory, a w pomieszczeniu pobrań, serwerowni, pokoju
kierownika, pomieszczeniu kurierów zainstalowano klimatyzatory.
W

grupie

opisywanych

obiektów

nie

kwestionowano

bieżącej

czystości

i

porządku

w pomieszczeniach i w otoczeniu zajmowanych posesji. Personel sprzątający dysponował
wystarczającą ilością sprzętu porządkowego, środków myjących i dezynfekcyjnych. W większości
kontrolowanych obiektów w opisywanej grupie sposób postępowania z odpadami medycznymi jest
zgodny z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1975). Nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie postępowania z nieczystościami stałymi
(medycznymi i komunalnymi).
4.

Praktyki zawodowe: indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki
lekarskie, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.
Gabinety, w których mieszczą się praktyki zawodowe,

w większości

przypadków zorganizowane są w nowych budynkach lub pomieszczeniach
wyremontowanych i dostosowanych do potrzeb praktyki.
W 2018 r. skontrolowano ogółem stan sanitarny w 75 praktyk zawodowych,
co stanowiło 28% (w roku 2017 – 33%), spośród 268 ujętych
w ewidencji. Wystosowano ogółem 2 decyzje nakazujące poprawę stanu
sanitarno-technicznego, 1 decyzję o opłacie, 1 decyzję na podstawie art. 105 k.p.a.
oraz 2 postanowienia.
Ocena stanu sanitarnego praktyk zawodowych obejmowała sprawdzenie: sposobu zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania nieczystości płynnych, warunków sanitarno-technicznych pomieszczeń i ich
funkcjonalność, w tym wykończenie ścian i podłóg, sprawność wentylacji i oświetlenia, wyposażenie
w umywalki, dozowniki na mydła, ręczniki jednorazowe, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz
sposobu segregacji odpadów i postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi. Kontrola
obejmowała także procedury higieniczne, ich wdrożenie oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej
w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
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4.1. Indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
i grupowe praktyki lekarskie.
W 2018 r. na 131 istniejących praktyk lekarskich
skontrolowano 20 tj.: 15,3% (w roku 2017 – 40,1%).
W 2018 r. wystosowano 1 decyzję o opłacie oraz 1
postanowienie. Stan techniczno-sanitarny pomieszczeń,
w których prowadzone są praktyki zawodowe ocenia się
ogólnie jako dobry.
Źródło: https://pxhere.com/pl/photo/1445997

Drobne uchybienia stwierdzone w placówkach, egzekwowano stosując 2 zalecenia pokontrolne. Nie
kwestionowano bieżącej czystości i porządku w pomieszczeniach praktyk. Wszystkie placówki
dysponowały wystarczającą ilością sprzętu porządkowego i środków myjąco-dezynfekcyjnych (sprzęt
przechowywano w wydzielonych pomieszczeniach lub miejscach). Do zabiegów dezynfekcyjnych
stosowano właściwe środki dezynfekcyjne, a roztwory robocze sporządzano zgodnie z zaleceniami
producenta. W większości praktyk używano sprzętu jednorazowego użytku. W przypadku stosowania
narzędzi wielorazowych, poddawano je sterylizacji w autoklawach parowo-ciśnieniowych. Narzędzia
do sterylizacji pakowano w jednorazowe torebki lub rękawy papierowo-foliowe, znakowane datą
sterylizacji i przechowywano w odpowiednich warunkach. W praktykach używano jednorazowej
bielizny medycznej, wyjątek stanowiła odzież ochronna personelu (fartuchy, mundurki). Powstałe
w ramach działalności odpady stałe gromadzono przestrzegając zasady segregacji, w miejscu ich
powstawania, na komunalne i medyczne. Zakaźne odpady medyczne magazynowano w urządzeniach
chłodniczych. Odbiorem odpadów medycznych do utylizacji zajmowały się koncesjonowane
przedsiębiorstwa.
4.2. Indywidualne praktyki lekarzy dentystów, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy
dentystów i grupowe praktyki lekarzy dentystów.
W 2018 r. na 131 istniejących praktyk lekarzy dentystów skontrolowano 54, tj.: 41,2% (w roku 2017
– 23%). W wyniku kontroli wystosowano w 2 przypadkach decyzje nakazujące doprowadzenie do
należytego stanu sanitarno-technicznego powierzchnię ściany przy unicie w gabinecie diagnostycznozabiegowym (stomatologicznym) tj.: zapewnić gładką, bez ubytków malatury powierzchnię,
umożliwiającą mycie i dezynfekcję, 1 decyzję o opłacie, 1 decyzję wydaną na podstawie art. 105
k.p.a., 1 postanowienie oraz 25 zaleceń pokontrolnych.
Drobne uchybienia korygowano zaleceniami pokontrolnymi. Uchybienia dotyczyły m. in.: braku
pakietowania narzędzi obrotowych w ilości przewidzianej dla jednego pacjenta, niewłaściwego
oznaczenia pojemnika na odpady medyczne, za długi czas przechowywania odpadów zakaźnych,
braku monitorowania (termometr) urządzenia chłodniczego przeznaczonego do przechowywania
odpadów medycznych. W praktykach nie stwierdzono zaniedbań w zakresie bieżącej czystości
pomieszczeń. Do zabiegów dezynfekcyjnych używano wyłącznie preparatów przeznaczonych do
stosowania w placówkach ochrony zdrowia, były one dobierane właściwie i przygotowywane zgodnie
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z zaleceniami producenta. Pojemniki z roztworami użytkowymi preparatów dezynfekcyjnych były
dostosowane do potrzeb. Większość praktyk wyposażona była we własne urządzenia sterylizacyjne
(autoklawy). Sprzęt do sterylizacji pakowano w jednorazowe torebki lub rękawy papierowo-foliowe,
znakowano najczęściej datą sterylizacji, a po sterylizacji przechowywano w odpowiednich warunkach.
W praktykach używano bielizny jednorazowej, tj. maseczki, śliniaki, fartuchy foliowe. Bieliznę
wielorazową stanowiła jedynie odzież robocza personelu. W gabinetach nie gromadzono brudnej
bielizny, na bieżąco zabierano ją do prania, na ogół do domu. Bieliznę czystą i jednorazowego użytku
przechowywano w odpowiednich warunkach higienicznych. Powstałe w ramach działalności odpady
segregowano w miejscu ich powstawania na komunalne oraz medyczne i gromadzono w oddzielnych
pojemnikach lub workach. Odpady medyczne tzw. „ostre” gromadzono w jednorazowych,
czerwonych

pojemnikach plastikowych,

pozostałe

odpady

gromadzono

w

wielorazowych

pojemnikach wyłożonych czerwonymi workami. Pojemniki i worki w większości praktyk znakowano
zgodnie z wymogami rozporządzenia.
4.3. Indywidualne praktyki pielęgniarek, indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek
i grupowe praktyki pielęgniarek
W 2018 r. na 6 istniejących praktyk, skontrolowano 1 (16,7%; w roku 2017 – 83,3%). Stan sanitarno
– higieniczny praktyk jest dobry i nie budzi zastrzeżeń.
5.

Działalność kontrolno-represyjna

Ogółem przeprowadzono 186 kontroli, w wyniku których:
- wydano 10 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości ujemnie rzutujących na stan sanitarno–
higieniczny i funkcjonalność obiektów,
- wystosowano 9 decyzji o opłacie1),
- wydano 79 zaleceń pokontrolnych nakazujących usunięcie bieżących uchybień higienicznosanitarnych,
- wystosowano 1 decyzję uchylającą obowiązek,
- wydano 4 postanowienia,
- wystosowano 8 decyzji o przedłużeniu terminu wykonania nałożonych obowiązków,
- wydano 1 decyzję na podstawie art. 105 k.p.a.
W związku ze zmianą w 2017 rok art. 207 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190) przeprowadzono 3 kontrole tematyczne, w wyniku których
stwierdzono niezrealizowanie założeń programu dostosowawczego. W związku z tym zostały wydane
3 decyzje administracyjne.

1)

- zgodnie z art. 36 § 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości
kosztów ich wykonania. Za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru
sanitarnego przez organy Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązujących do
przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.
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6.

Podsumowanie:

6.1.

W 2018 r. w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Zielonej Górze
znajdowało się 405 obiektów prowadzących działalność leczniczą.

6.2.

Skontrolowano 155 obiektów prowadzących działalność leczniczą, co stanowi (38,3%; w roku
2017 – 40%).

6.3.

Przeprowadzono 186 kontroli.

6.4.

Wydano 10 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości ujemnie rzutujących na stan
sanitarno – higieniczny i funkcjonalność obiektów.

6.5.

Wydano 79 zaleceń pokontrolnych, nakazujących usunięcie drobnych uchybień higienicznosanitarnych.

6.6.

Wydano 9 decyzji o opłacie1)

6.7.

Wydano 8 decyzji o przedłużeniu terminu wykonania nałożonych obowiązków.

6.8.

Wydano 1 decyzję na podstawie art. 105 k.p.a.

6.9.

Stan techniczno-sanitarny nadzorowanych podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych
ulega systematycznej poprawie.

6.10. Skontrolowane zakłady lecznicze udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
zakończyły wdrażanie programów dostosowania pomieszczeń do obowiązujących wymagań.
W wielu przypadkach programy stały się bezprzedmiotowe z uwagi na zmianę przepisów.
6.11. W

większości

skontrolowanych

podmiotach

leczniczych

gospodarka

odpadami

niebezpiecznymi prowadzona jest w sposób prawidłowy oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975).
6.12. W żadnym z zakładów objętych kontrolą, udzielających świadczeń zdrowotnych z użyciem
narzędzi wielorazowego użytku, nie stwierdzono, by ich sterylizacja odbywała się
w sterylizatorze na suche gorące powietrze.

1)

- zgodnie z art. 36 § 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości
kosztów ich wykonania. Za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru
sanitarnego przez organy Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązujących do
przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.
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Źródło: www.atrakcjedzieciece.pl/dashboard/attractions/palmiarnia-zielonogorska

III. STAN SANITARNY
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej.

1.

Informacje ogólne.

W 2018 roku na terenie miasta Zielona Góra przeprowadzono czynności kontrole w 203 obiektach
użyteczności publicznej, spośród 428 ujętych w ewidencji tj. 47,43% ( w 2017 r. – 39,5% ).
Kontrolą objęto:


Ustępy Publiczne - skontrolowano 3 z 3 znajdujących się w ewidencji.



Ustępy Ogólnodostępne - skontrolowano 4 z 6 znajdujących się w ewidencji.



Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej – skontrolowano 1 z 2 znajdujących
się w ewidencji.



Noclegownie - skontrolowano 4 z 4 znajdujących się w ewidencji.



Hotele - skontrolowano 12 spośród 13 obiektów znajdujących się w ewidencji.



Inne obiekty świadczące usługi hotelarskie - skontrolowano 7 z 14 znajdujących
się w ewidencji.



Zakłady fryzjerskie - skontrolowano 46 z 140 znajdujących się w ewidencji.



Zakłady kosmetyczne - skontrolowano 52 z 92 znajdujących się w ewidencji.



Studia tatuażu - skontrolowano 5 z 7 znajdujących się w ewidencji.



Zakłady odnowy biologicznej – skontrolowano 5 z 11 znajdujących się w ewidencji.



Inne zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług - skontrolowano 8 z 21
znajdujących się w ewidencji.



Dworce i stacje kolejowe - skontrolowano 1 z 2 znajdujących się w ewidencji.



Tereny rekreacyjne - skontrolowano 9 z 11 znajdujących się w ewidencji.



Cmentarze - skontrolowano 6 z 15 znajdujących się w ewidencji.



Inne obiekty użyteczności publicznej - skontrolowano 40 spośród 69 znajdujących
się w ewidencji.

W skontrolowanych 203 obiektach przeprowadzono 227 kontroli.
2. Stan sanitarny wybranych obiektów.
2.1. Ustępy publiczne
W 2018 roku skontrolowano 3 ustępy publiczne, będące pod nadzorem Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze tj.: Ustęp Publiczny przy ul. Pod Topolami 3 w Zielonej
Górze, Ustęp Publiczny przy ul. Stary Rynek 1 w Zielonej Górze oraz Ustęp Publiczny przy
Targowisku Miejskim przy ul. Owocowej 2 w Zielonej Górze. Skontrolowane obiekty podłączone były
do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wyposażone w umywalki do mycia
rąk z bieżąca ciepłą i zimną wodą oraz zaopatrzone w środki higieny osobistej.
Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń prowadzona była na bieżąco. 2 ustępy
publiczne posiadają kabiny przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
ruchowo. Ustęp Publiczny przy Targowisku Miejskim nie jest dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Źródło:https://selgros24.pl/Dla-firmy-i-biura/Pozostale-dla-firmy-ibiura/KORFED/TABLICZKA-MALA-PLASTIKOWA-TOALETA-WC-MIX-pp47110.html
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2.2. Ustępy ogólnodostępne

Kontrolą objęto 4 ustępy ogólnodostępne tj.: ustępy ogólnodostępne znajdujące się w Hipermarkecie
TESCO przy ul. Energetyków 2a w Zielonej Górze, ustępy ogólnodostępne w Hipermarkecie Auchan
przy ul. Batorego 128 w Zielonej Górze, ustępy ogólnodostępne na dworcu PKS przy ul. Dworcowej
27 w Zielonej Górze oraz ustępy ogólnodostępne na dworcu PKP przy ul. Dworcowej 32 w Zielonej
Górze.
Podczas kontroli sanitarnej w ustępach ogólnodostępnych znajdujących się w Hipermarkecie TESCO
przy ul. Energetyków 2a w Zielonej Górze stwierdzono zły stan sanitarno-porządkowy we wszystkich
pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych

oraz

zły

stan

sanitarno-techniczny

pomieszczeń

higieniczno-sanitarnych i wyposażenia. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
dotyczącymi złego stanu sanitarno-porządkowego wydano zalecenia z natychmiastowym terminem
wykonania oraz nałożono mandat karny i wszczęto postępowanie administracyjne. Zalecenia
wykonano.
Skontrolowane ustępy podłączone są do sieci wodociągowej publicznej i sieci kanalizacji sanitarnej,
wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz środkami higieny osobistej. Pozostałe
kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
2.3. Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej
W 2018 roku skontrolowano 1 placówkę z tej grupy obiektów, będące pod nadzorem Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze tj.: skontrolowano 3 mieszkania chronione
nadzorowane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą przy ul. Piaskowej 9E
w Zielonej Górze. Przeprowadzona ocena stanu sanitarnego kontrolowanych mieszkań nie wykazała
nieprawidłowości.
2.4. Noclegownie dla bezdomnych
W roku 2018 roku przeprowadzono ocenę stanu
sanitarnego w 4 obiektach: w Noclegowni dla
Bezdomnych im. Ojca Stefana Modesta Glorieux
w Zielonej Górze przy ul. G.J. Bema 38,
w Schronisku Samopomocowym Wsparcia „Dom
Wspólnoty w Chynowie” przy ul. Truskawkowej
16 w Zielonej

Górze

prowadzonego przez

Fundację Wzajemnej Pomocy „Arka” z siedzibą

Źródło: https://www.zielonanews.pl/noclegownia-247apel-o-pomoc-bezdomnym-2956/

w Krzywej, 66-110 Nowogród Bobrzański, w Łaźni i ogrzewalni Caritas przy ul. Dworcowej 21
w Zielonej Górze i kontrolę w Chrześcijańskim Domu Rozwoju Osobistego dla Osób w Trudnej
Sytuacji Życiowej THALITA KUM przy ul. Malczewskiego 27 w Zielonej Górze.
W wyniku prowadzonego nadzoru w Noclegowni dla bezdomnych osób przeprowadzono 3 kontrole
sanitarne. Pierwsza kontrola była kontrolą interwencyjną, w wyniku której stwierdzono brak czystości
i porządku w pomieszczeniu kuchni, pralni i w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym.

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej.

Na Dyrektora placówki nałożono mandat karny oraz wydano zalecenia z natychmiastowym terminem
wykonania. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń. Wszczęto postepowanie
administracyjne. Trzecia kontrola w Noclegowni dla bezdomnych osób była kontrolą planowaną i nie
wykazała nieprawidłowości. Na obiekt Chrześcijański Dom Rozwoju Osobistego dla Osób w Trudnej
Sytuacji Życiowej THALITA KUM przy ul. Malczewskiego 27 w Zielonej Górze Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał decyzję zmieniająca. Kompleksowa kontrola
placówki, wykazała wykonanie części obowiązków wynikających z decyzji a jednocześnie
stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny sufitu i podłogi w pomieszczeniu kuchni, wydano zalecenia.
Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń.
Kontrola sanitarna w Łaźni i Ogrzewalni CARITAS przy ul. Dworcowej 21 w Zielonej Górze
nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu.
Kontrola sanitarna w Schronisku Samopomocowym Wsparcia „Dom Wspólnoty w Chynowie”
przy ul. Truskawkowej 16 w Zielonej Górze wykazała

zły stan sanitarno-techniczny paneli

podłogowych w 3 pokojach mieszkalnych oraz brak zamontowanych kratek wentylacyjnych w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń. W
dniu 28.12.2018 r. do PSSE w Zielonej Górze wpłynęła interwencja dotycząca złych warunków
sanitarno-porządkowych na terenie Schroniska przy ul. Truskawkowej 16 w Zielonej Górze, która
rozpatrzona została w 2019 r.
2.5. Hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska.
W roku 2018 nadzorem objęto 12 hoteli tj.: FORREST Hotel i Restauracja przy ul. Racula –
Głogowska 4 w Zielonej Górze, Hotel Retro przy ul. Dworcowej 41 w Zielonej Górze, Hotel RUBEN
przy Al. Konstytucji 3 Maja 1A w Zielonej Górze, Hotel Grape Town przy ul. Wojska Polskiego
w Zielonej Górze, Hotel Amadeus przy ul. Jedności 87A w Zielonej Górze, Qubus Hotel
przy ul. Ceglanej 14a w Zielonej Górze, Hotelu i Restauracji Małgorzata Gawrońska przy ul. PrzylepSkokowa 18ab w Zielonej Górze, Hotel Leśny przy ul. Sulechowskiej 39 w Zielonej Górze. 2 obiekty
skontrolowano na wniosek właściciela, w związku
z wydaniem opinii sanitarnej Hotel Śródmiejski
przy ul. Żeromskiego 23 w Zielonej Górze oraz Blu
Hotelik przy ul. Stary Kisielin - Pocztowa 10
w

Zielonej

Górze.

Obiekty

te

są

obiektami

całorocznymi zaopatrzonymi w wodę przeznaczoną do
spożycia z wodociągów sieciowych.
Źródło: https://www.trivago.pl/zielona-gora-86478/hotel/forrest-2807912

W gospodarowaniu odpadami komunalnymi, ściekami nieprawidłowości nie stwierdzono.
Węzły higieniczno-sanitarne wyposażone były w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie.
Zapas bielizny czystej, posegregowany, przechowywany jest w higienicznych warunkach
(pomieszczeniach magazynowych). W pomieszczeniu zachowany był rozdział dróg obiegu bielizny
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czystej i brudnej. Brudna pościel prana na bieżąco. Stan sanitarno- porządkowy obiektów zachowany.
Kontrole sanitarne pola namiotowego przy ul. Przylep-Skokowa 18ab w Zielonej Górze oraz pola
karawaningowego WOSiR przy ul. Drzonków-Olimpijska 20 w Zielonej Górze nie wykazały
nieprawidłowości. Kontrola sanitarna w Hotelu Leśnym przy ul. Sulechowskiej 39 w Zielonej Górze
wykazała, że obiekt spółka Hotel Leśny Sp. z o. o. zawiesiła działalność gospodarczą z dniem
01.10.2016 r.
2.6. Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie
W roku 2018 na terenie miasta Zielona Góra skontrolowano 7 obiektów, w których świadczone
są usługi hotelarskie tj. hotelik „Senator” przy ul. Chopina 23 w Zielonej Górze, Gościniec Pod
Sosnami przy ul. Drzonków – Kąpielowa 20 w Zielonej Górze, nie wykazały nieprawidłowości.
Podczas kontroli sanitarnej w obiekcie Noclegi Sportowiec przy ul. Drzonków-Olimpijska 20
w Zielonej Górze stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny obiektu, wszczęto postępowanie
administracyjne.
Kontrole w obiekcie Stary Zajazd przy ul.
Truskawkowej 1A w Zielonej Górze, Mini Hotelu
przy ul. Truskawkowej 1A w Zielonej Górze
i Tawernie Cicha Przystań przy ul. Jodłowej 1
w

Zielonej

Górze

wykazały

drobne

nieprawidłowości dotyczące brakujących dokumentów.

Źródło: http://staryzajazd.pl/

Podczas kontroli sanitarnej w obiekcie Mini Hotel przy ul. Truskawkowej 1A w Zielonej Górze
stwierdzono, że w pomieszczeniu jadalni, które wcześniej funkcjonowało jako sala konferencyjna
znajduje się bufet z przeznaczeniem do wydawania śniadań w formie bufetu szwedzkiego wyposażony
w podstawowe urządzenia do przygotowywania śniadań, który jak ustalono nie został zgłoszony
do PSSE Zielona Góra. Informacje uzyskane podczas kontroli zostały przekazane do Sekcji Higieny
Żywności.
Obiekty w których są świadczone usługi hotelarskie są obiektami całorocznymi zaopatrzonymi
w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągów sieciowych. W gospodarowaniu odpadami
komunalnymi, ściekami nieprawidłowości nie stwierdzono. Węzły higieniczno-sanitarne wyposażone
były w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Pościel do prania dostarczana była
transportem

usługodawcy.

Zapas

bielizny

czystej,

posegregowany,

przechowywany

był

w wyznaczonym do tego celu miejscu. Stan sanitarno- porządkowy obiektów zachowany.
2.7. Zakłady Fryzjerskie
W

roku

2018

nadzorem

objęto

46

zakłady

fryzjerskie

ze

140

będących

w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.
W wyniku prowadzonego nadzoru w 3 placówkach wszczęto postępowanie administracyjne za
stwierdzone nieprawidłowości w tym zapewnienia m.in. : zatrudnionym pracownikom higienicznych
warunków przechowywania odzieży i spożywania posiłków, należytego stanu sanitarno –
technicznego foteli fryzjerskich, należytego stanu sanitarno – technicznego podłogi na sali usług.
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Przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały usunięcie nieprawidłowości. Wyegzekwowanymi
zaleceniami, w poszczególnych zakładach fryzjerskich, zapewniono m.in. pisemne procedury
dezynfekcji narzędzi fryzjerskich, ochronę narzędzi i bielizny fryzjerskiej przed wtórnym
zanieczyszczeniem, płyny do dezynfekcji o odpowiednim spektrum, nożyki jednorazowe do
podgalania, przy stanowisku do mycia rąk zasobnik z ręcznikami jednorazowego użycia, szczelną
powierzchnię podłóg, kanap, foteli.
Źródło: www.styl.pl

W roku 2018 rozpatrzono 2 interwencje dotyczące
złych

warunków

higieniczno-sanitarnych.

Interwencje uznane zostały za
W
w

2018
wysokości

higienicznych

roku

nałożono

200

zł

za

warunków

bezzasadne.
2

mandaty

nieprzestrzeganie
pracy,

podczas

wykonywania usług fryzjerskich.

2.8. Zakłady kosmetyczne.
W 2018 roku skontrolowano 52 zakłady kosmetyczne z 92 zakładów kosmetycznych znajdujących
się w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.
W roku 2018 nie wydano decyzji administracyjnej

Źródło: www.gazetalubuska.pl

merytorycznej dla zakładów kosmetycznych.
Wyegzekwowanymi zaleceniami w kontrolowanych
gabinetach
umieszczanie

kosmetycznych
na

zapewniono

produktach

m.in.:

kosmetycznych

oznakowanych symbolem PAO, daty pierwszego
otwarcia; prowadzenia Dziennika Sterylizacji narzędzi
kosmetycznych powodujących naruszenie ciągłości
skóry; zapewnienia higienicznych warunków do przechowywania narzędzi wielorazowego użytku w
sposób zabezpieczający je przed wtórnym zanieczyszczeniem, uzupełnienie procedur higienicznych
obowiązujących w zakładzie, zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi w
tym dezynfekcji narzędzi kosmetycznych.
W roku 2018 rozpatrzono 2 interwencje dotyczące złych warunków higieniczno-sanitarnych. Obie
interwencje uznane zostały za zasadne.
W 2018 roku nałożono 1 mandat w wysokości 100 zł za nieprzestrzeganie higienicznych warunków
pracy podczas wykonywania usług kosmetycznych.

2.9. Zakłady tatuażu
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W 2018 roku poddano kontroli 5 z 7zakładów tatuażu znajdujących się w ewidencji Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Wyegzekwowanymi
zaleceniami w kontrolowanych gabinetach zapewniono m.in.: Doposażenia
urządzenia chłodniczego do przechowywania odpadów niebezpiecznych
potencjalnie zakaźnych w termometr, zaktualizowania obowiązujących w
zakładzie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami
zakaźnymi, Prawidłowego przechowywania odpadów niebezpiecznych,
potencjalnie zakaźnych, na miejscu ich wytwarzania oraz

w urządzeniu

chłodniczym.

Źródło: www.styl.fm

2.10. Zakłady odnowy biologicznej
W roku 2018 nadzorem objęto 5 zakładów odnowy biologicznej z 11 zakładów będących
w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.
Źródło: www.gazetalubuska.pl

Wyegzekwowanymi

zaleceniami

w

kontrolowanych

gabinetach zapewniono m.in.: umieszczenia informacji
o zakazie palenia wyrobów tytoniowych, umieszczenia
informacji o zakazie udostępniania solarium osobom,
które nie ukończyły 18 roku życia, weryfikację procedur
obowiązujących w kontrolujących zakładach.
W roku 2018 rozpatrzono 1 interwencję dotyczącą
nieprzestrzegania

warunków

higieniczno-sanitarnych.

Interwencję uznano za bezzasadną.
2.11. Inne zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich,
kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu
W 2018 r. skontrolowano 8 zakładów 8 z 21 znajdujących się w ewidencji Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.
W jednym przypadku wszczęto postępowanie administracyjne. Decyzją zobowiązano właściciela
kontrolowanego

obiektu

do

zapewnienia

właściwych

warunków

dekontaminacji

narzędzi

wielorazowego użytku powodujących naruszenie ciągłości skóry poprzez urządzenie w jednym
pomieszczeniu (może to być pomieszczenie pracy) ciągu.
Wyegzekwowanymi zaleceniami w kontrolowanych obiektach zapewniono m.in.: archiwizowanie na
bieżąco dokumentacji dotyczącej odpadów potencjalnie zakaźnych, wyeliminowanie prześcieradeł
wielorazowego użycia lub wprowadzenie prześcieradeł włókninowych (jednorazowych), prawidłowe
oznakowanie pojemników na odpady potencjalnie zakaźne.
W roku 2018 rozpatrzono jedną interwencję dotyczącą złych warunków higieniczno-sanitarnych.
Interwencja uznana została za zasadną. W 2018 roku nałożono 1 mandat w wysokości 100 zł za brak
czystości i porządku w zakładzie.
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2.12. Dworce i stacje kolejowe
W 2018 roku skontrolowano 1 obiekt z tej grupy tj. dworzec PKP w Zielonej Górze. Kontrolę
przeprowadzono

w

związku

z

rozpoczętym

okresem

wakacyjnym i zbliżającym się Festiwalem Pol’and’Rock
w Kostrzynie nad Odrą. Stan sanitarno– porządkowy
i

sanitarno-techniczny

pomieszczeń

udostępnianych

podróżnym oraz sposób postępowania z odpadami nie budził
zastrzeżeń.
Źródło: https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/23637/bedzie-modernizacja-stacji-zielona-gora.html

2.13. Tereny rekreacyjne
W roku 2018 skontrolowano 9 terenów rekreacyjnych na terenie miasta Zielona Góra i
przeprowadzono łącznie 14 kontroli sanitarnych. Przy ul. Agrestowej w Zielonej Górze skontrolowano
3 place zabaw. Stan sanitarno-techniczny obiektów i wyposażenia nie budził zastrzeżeń. Kontrole
sanitarne placu zabaw przy ul. Morelowej, placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego, placu zabaw przy ul.
Osiedlowej, plac zabaw przy ul. Osadniczej, placu
zabaw Park Piastowski, placu zabaw sportowych w
Parku

Piastowskim,

placu

zabaw

Kaczy

Dół,

Skateparku Kaczy Dół, boiska sportowego przy ul.
Lisiej oraz Parku Linowego Dzika Ochla przy ul.
Botanicznej nie wykazały nieprawidłowości. Stan
sanitarno-techniczny obiektów nie budził zastrzeżeń.
Stan sanitarny ocenionych obiektów uznano za „bardzo
dobry”.

Źródło: https://www.zielonanews.pl/plac-zabaw-park-piastowski-21322/

2.14. Cmentarze
W roku 2018 na terenie Miasta Zielona Góra
skontrolowano

6

cmentarzy

komunalnych

tj. Cmentarz Komunalny w Raculi – Zielona
Góra, Cmentarz Komunalny w Zawadzie-Zielona
Góra, Cmentarz Komunalny w Starym KisielinieZielona Góra, Cmentarz Komunalny w Nowym
Kisielinie – Zielona Góra, Cmentarz Komunalny
w Przylepie i 1 Cmentarz Parafialny Zielona
Góra-Sucha.

Przeprowadzone

nie wykazały nieprawidłowości.
Źródło: https://polska-org.pl/4990538,foto.html

kontrole
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2.15. Inne obiekty użyteczności publicznej
W 2018 roku nadzorem objęto 40 obiektów użyteczności publicznej tj.: Amfiteatr Zielona Góra,
obiekty sportowe (boiska sportowe, stadiony, siłownie), stacje paliw, kontrole środków transportu,
Pralnię, Izbę wytrzeźwień w Raculi-Zielona Góra, kina, teatr, muzeum, bibliotekę, Kontrola sanitarna
stadionu lekkoatletycznego i boisk sportowych MOSiR przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze
wykazała zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Wszczęto postępowanie
administracyjne. Kontrola sanitarna hali akrobatyczno - sportowej MOSiR przy ul. Urszuli 22
w Zielonej Górze wykazała zły stan sanitarno-techniczny sufitu i brodzików prysznicowych
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Wszczęto postępowanie administracyjne Kontrola
sprawdzająca wykazała wykonanie obowiązków wynikających z decyzji. Podczas kontroli sanitarnej
Ośrodka jeździeckiego Raculka MOSiR przy ul.
Stajennej 22 w Zielonej Górze stwierdzono zły stan
sanitarno-techniczny ścian. Wszczęto postępowanie
administracyjne.
interwencyjna

Przeprowadzona
w

obiekcie

FunFit

kontrola
przy

ul.

Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze wykazała zły
stan sanitarno-techniczny podłogi w pomieszczeniu
higieniczno-sanitarnym dla mężczyzn. Interwencję
uznano za zasadną. Wszczęto postępowanie.

Źródło: https://polska-org.pl/5823547,foto.html

Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie obowiązków wynikających z decyzji. Kolejna kontrola
interwencyjna w obiekcie FunFit przy ul. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze dotycząca uciążliwości
związanej odprowadzaniem wody przez klimatyzator bezpośrednio na miejsce na rowery uznano
za zasadną. Strona zobowiązała się do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości o czym
pisemnie poinformowała PPIS w Zielonej Górze. Kontrola interwencyjna w obiekcie FunFit przy
ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze dotycząca złych warunków sanitarnych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych dl klientów została uznana za zasadną. Strona zobowiązała się do usunięcia
nieprawidłowości, co wykazała kontrola sprawdzająca. Kontrola sanitarna w obiekcie Akademia
Ruchu NESSFIT przy ul. Stefana Batorego 126A w Zielonej Górze wykazała uszkodzoną wentylację
w 2 pomieszczeniach oraz brak aktualnej dokumentacji obiektu. Wydano zalecenia z krótkim
terminem wykonania. Kontrole pozostałych obiektów nie wykazały nieprawidłowości.
2.16. Środki transportu publicznego
W roku 2018 skontrolowano 3 obiekty

i przeprowadzono łącznie 8

kontroli środków transportu tj. 3 autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej PKS Zielona Góra, 3 autobusy komunikacji miejskiej
MZK, 1 pociąg osobowy Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. z oddziałem
w Zielonej Górze i 1 pociąg TLK SA Intercity. Stan środków transportu
nie budził zastrzeżeń.

Źródło: http://www.splesniewo.pl/index.php/z-zycia-szkoly/ogloszenia/871rozklad-jazdy-autobusu-szkolnego

2.17. Imprezy Masowe
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W 2018 roku wydano 37 opinii sanitarnych w sprawie organizacji imprez masowych w tym 1 opinię
dotyczącą imprezy masowej o podwyższonym ryzyku („Ekstraliga Zielona Góra – Gorzów Wlkp.”),
której wymóg posiadania wynika z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych.
Przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych podczas
trwania

imprez

masowych

oraz

2

kontrole

tematyczne dotyczące wydania opinii sanitarnych
przed sezonem (Amfiteatr, Zielonogórski Klub
Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna, Zielona Góra).
Przeprowadzone kontrole dotyczyły imprez:
„Playoffs 1/4 Finału Stelmet Enea BC Zielona Góra

Źródło: https://zielonagora.dlastudenta.pl/juwenalia/

– Rosa Radom”, „Bachanalia 2018”, 2 kontrole podczas trwania imprezy „Winobranie 2018”
i „Ekstraliga Zielona Góra – Gorzów Wlkp.”
Przeprowadzone kontrole w czasie trwania imprez nie wykazały nieprawidłowości.

2.18. Inne
Przeprowadzono kontrolę sanitarną fermy wielkopowierzchniowej: ferma norek Urszula Piotrowska
ul. Stary Kisielin – Dojazdowa 9, Zielona Góra. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, urządzeń,
wyposażenia oraz stan porządkowy otoczenia kontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń.
W 2018 roku skontrolowano 1 miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli tj.: Ośrodek
Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Kąpielisko Ochla” przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze. Dodatkowo
w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Kąpielisko Ochla” przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze
przeprowadzono kontrolę interwencyjną dotyczącą niewłaściwych warunków sanitarnych w miejscu
okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
W 2018 roku skontrolowano 1 obiekt zajmujący się gospodarką
odpadami:

Zakład

Gospodarki

Zagospodarowania Odpadów przy

Komunalnej

–

Dział

ul. Wrocławskiej 73

w Zielonej Górze. Kontrola nie wykazały nieprawidłowości.
Źródło: https://wiorek.pl.tl/wyw%F3z-odpad%F3w-komunalnych.htm

Podsumowanie.
1.

W 2018 roku skontrolowano 47,43 %, obiektów użyteczności publicznej znajdujących się
w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, ( 2017 r39,5%).

2.

Nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny stwierdzono w 12 obiektach, tj. 5,91 %
skontrolowanych placówek. ( 2017 r.- 10%).

3.

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej.

Najczęstsze uchybienia dotyczyły: złego stanu sanitarno-technicznego podłóg, ścian, sufitów
i

wyposażenia

w

pomieszczeniach

sanitarno-higienicznych,

korytarzach,

ciągach

komunikacyjnych oraz innych pomieszczeniach, braku czystości i porządku na terenie
obiektów, braku warunków do higienicznego spożywania posiłków przez personel.
4.

Największe zagrożenie w zakładach kosmetycznych, może stanowić wykonywanie usług
z naruszeniem ciągłości tkanek przy użyciu niesterylnych narzędzi, dlatego w czasie kontroli
sprawdzano wdrożenie i stosowanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami
oraz chorobami zakaźnymi.

Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych

IV. STAN SANITARNY
OBIEKTÓW
ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH

x)

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)

Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo – żywieniowych.
4.1 Ocena stanu sanitarnego obiektów będących pod nadzorem Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.
W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze w 2018r. znajdowało
się:


2298 obiektów produkcji i obrotu żywnością, w tym 631 środków transportu żywności;



31 obiektów produkcji i obrotu materiałami i wyrobami kontaktującymi się z żywnością.



12 obiektów produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami

Spośród objętych nadzorem obiektów żywnościowo-żywieniowych najliczniejsze to:


sklepy – 485 obiektów;



zakłady żywienia zbiorowego otwarte (bary, restauracje, kawiarnie) – 385 obiektów;



zakłady żywienia zbiorowego zamknięte (stołówki: w przedszkolach, żłobkach, szkołach, domach
pomocy społecznej) – 128 obiekty.
kioski spożywcze – 62 obiektów;



W nadzorowanych obiektach żywnościowo-żywieniowych przeprowadzono 1253 kontroli sanitarnych, w tym 84 kontroli interwencyjnych.
W roku 2018 dokonano oceny stanu sanitarnego w 486 obiektach żywnościowo-żywieniowych.
W oparciu o arkusz oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie stwierdzono obiektów niezgodnych.

500
400
300

liczba obiektów ocenionych na
podstawie arkusza oceny
zakładu

200

liczba obiektów niezgodnych

100
0
2016
x)

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)

2017

2018
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Wykres nr I.4.1. Stan sanitarny nadzorowanych obiektów żywnościowo-żywieniowych w oparciu
o przeprowadzoną ocenę stanu sanitarnego na podstawie arkusza oceny zakładu produkcji/obrotu
żywnością/materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w latach 2016÷2018 .

Stan sanitarny poszczególnych grup obiektów skontrolowanych w 2018 r. przedstawia tabela I.4.1
Tab.I.4.1. Ocena stanu sanitarnego obiektów produkcji i obrotu w oparciu o arkusze oceny sanitarnej
Lp

Grupa obiektów

.

Ilość obiektów
wg ewidencji

Ilość obiektów

Ilość obiektów

skontrolowa-

niezgodnych

nych

z wymaganiami

1.

Wytwórnie lodów

6

5

0

2.

Automaty do lodów

2

2

0

3.

Wytwórnie tłuszczów

2

2

0

4.

Piekarnie

18

14

0

5.

Ciastkarnie

21

19

0

11

3

0

6.

Przetwórnie owocowe, warzywne i
grzybowe

7.

Wytwórnie naturalnych wód

1

1

0

8.

Zakłady garmażeryjne

4

4

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

12. Wytwórnie suplementów diety

0

0

0

13. Inne wytwórnie żywności

11

6

0

14. Sklepy spożywcze

485

339

0

15. Kioski spożywcze

62

37

0

9.

Zakłady przemysłu zbożowo.młynarskiego

10. Wytwórnie makaronów
11.

x)

Wytwórnie wyrobów
cukierniczych

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)
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Lp

Grupa obiektów

.

Ilość obiektów
wg ewidencji

Ilość obiektów

Ilość obiektów

skontrolowa-

niezgodnych

nych

z wymaganiami

16. Magazyny hurtowe

58

40

0

17. Obiekty ruchome i tymczasowe

90

15

0

18. Środki transportu

631

89

0

19. Inne obiekty obrotu żywnością

385

75

0

385

202

0

128

98

0

20.
21.

Zakłady żywienia zbiorowego
- otwarte
Zakłady żywienia zbiorowego
- zamknięte

Niezgodności, które najczęściej stwierdzano w trakcie kontroli sanitarnych

przeprowadzonych

w 2018 roku :
I. Obiekty produkcji żywności (wytwórnie lodów piekarnie, przetwórnie owocowo-warzywne,
ciastkarnie, zakłady garmażeryjne, inne wytwórnie żywności):


brudny sprzęt produkcyjny ,



przeterminowane środki spożywcze,



środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia



brak zapisów wynikających z opracowanych procedur GHP/GMP oraz systemu HACCP



zły stan techniczny ścian

II. Obiekty obrotu żywnością
(sklepy spożywcze, kioski spożywcze na targowiskach sprzedające mięso, magazyny hurtowe):

x)



środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia ,



brudny sprzęt, pomieszczenia, urządzenia chłodnicze



brak zapisów wynikających z opracowanych procedur GHP/GMP oraz systemu HACCP ,



brak ciepłej wody przy punktach wodnych



zły stan techniczny ścian, podłóg

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)
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III. Obiekty żywienia zbiorowego typu otwartego (restauracje, punkty małej gastronomii):


brak zapisów wynikających z opracowanych procedur systemu HACCP,



zły stan techniczny ścian, podłóg



brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych,



brak odzieży ochronnej u pracowników,



brak ciepłej wody przy punktach wodnych;

IV. Obiekty żywienia zbiorowego typu zamkniętego (stołówki w żłobkach, przedszkolach, szkołach):


zły stan techniczny ścian i sufitów;



brak zapisów wynikających z opracowanej dokumentacji GHP/GMP i HACCP;



brak wentylacji;



brak odzieży ochronnej



brak szkoleń personelu

4.2. Nadzór nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz
nad kosmetykami.
W 2018r. skontrolowano 2 obiekty, w których prowadzony jest obrót materiałami
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przeprowadzając łącznie
4 kontrole.
W ramach realizacji rocznego planu pobierania próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością, pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki
Badaniami objęto produkty z następujących grup:


wyroby szklane i kryształowe (naczynia do picia, dekorowane w obszarze obrzeża);



wyroby z melaminy



wyroby z poliwęglanu (butelki dla dzieci)

Zakres przeprowadzanych badań obejmował migrację ołowiu i kadmu, migrację formaldehydu oraz
bisfenolu. Przeprowadzone badania nie wykazały niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
W 2018 r. skontrolowano 1 zakład produkujący i konfekcjonujący kosmetyki oraz 8 obiektów obrotu
kosmetykami, przeprowadzając w nich łącznie 9 kontroli. Dokonano oceny znakowania opakowań
jednostkowych 1 wyrobu kosmetycznego. W trakcie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości.

x)

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)
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4.3. Współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi i środkami masowego przekazu.
W roku 2018 współpracowano przede wszystkim z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie nadzoru nad
przestrzeganiem prawa w obszarze postępowania z produktami pochodzenia zwierzęcego, Państwową
Inspekcją Farmaceutyczną, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojskowym
Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.
W 2018r. współpracowano ze środkami masowego przekazu: Radiem „Zachód”, „Zielona Góra”,
„ESKA” oraz Gazetą Lubuską, Tygodniową.
Mediom przekazywano informacje związane z prowadzonym przez Sekcję HŻŻiPU nadzorem
sanitarnym nad obiektami żywnościowo-żywieniowymi i jakością zdrowotną środków spożywczych
znajdujących się w obrocie. Udzielano porad w zakresie grzyboznawstwa.

4.4. Jakość zdrowotna środków spożywczych.
Badania jakości zdrowotnej produktów spożywczych
przeprowadzane były w Dziale Laboratoryjnym WSSE
w Gorzowie Wlkp. (metale, substancje dodatkowe,
badania mikrobiologiczne, zawartość składników aktywnych) oraz w laboratoriach należących do Wojewódzkich
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych: w Lublinie (3MPCD), Szczecinie (gluten), w Gdańsku (miko toksyny,
substancje dodatkowe), w Białymstoku (migracja specyficzna), Rzeszowie (napromienianie,
pestycydy), Opolu, Wrocławiu, Warszawie

(pestycydy), Bydgoszczy (WWA) oraz laboratorium

PSSE we Włocławku (histamina), a także w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach
(lekooporność odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz bakterii komensalnych).
Próbki pobierano do badań zgodnie z „Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach
urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego
na 2018 rok”.
Próbki środków spożywczych pobierano w różnych obiektach produkcji i obrotu żywnością
Rodzaje obiektów oraz ilość pobranych w nich próbek przedstawia wykres I.4.4.

x)

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)
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Wykres I.4.4. Liczba próbek środków spożywczych z uwzględnieniem rodzaju obiektu,
w którym dokonano pobrania próbek w roku 2018.
Realizując roczny plan pobierania próbek, pobrano i zbadano ogółem 454 próbek produktów
żywnościowych; zakwestionowano 6 próbek, tj. 1,32% wszystkich przebadanych próbek

próbki niekwestionowane
próbki kwestionowane

Wykres II.4.4. Liczba próbek środków spożywczych zakwestionowanych na podstawie przeprowadzonych badań w stosunku do próbek niekwestionowanych pobranych do badań laboratoryjnych w roku
2018.
Kwestionowane próbki pobranych środków spożywczych to:
- próbka Fileta z Kurczak ze względu na obecność Salmonelli Typhimurium – wysłano pismo
do

x)

terenowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii nadzorującego producenta

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)
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- próbka Czarnej Porzeczki z uwagi na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydów - opracowano i wysłano powiadomienie alarmowe
- próbka Gruszki Klapsa z uwagi na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu opracowano i wysłano powiadomienie alarmowe
- 2 próbki suplementów diety zakwestionowano za niewłaściwe oznakowanie – wysłano pismo
do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych nadzorujących dystrybutora
- 1 próbkę suplementu diety za obecność kwasu sorbowego
W ramach kontroli bezpieczeństwa tłuszczów stosowanych do smażenia w zakładach żywienia
zbiorowego i zakładach produkcyjnych, w roku 2018 oceniono zawartość związków polarnych
w tłuszczu

smażalniczym. Skontrolowano tłuszcz wykorzystywany do smażenia w ciastkarni,

i 3 punktach małej gastronomii.(G-4) Jakość używanego tłuszczu nie budziła zastrzeżeń.

4.5. Funkcjonowanie systemu RASFF
Podstawy prawne Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach
RASFF
stanowią następujące akty prawne: rozporządzenie (WE) NR 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury
w

zakresie

bezpieczeństwa

żywności,

Rozporządzenie

Komisji

(UE)

NR

16/2011

z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania
o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt oraz Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
W oparciu o Procedury Funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności
i Paszach zapewniono funkcjonowanie sytemu RASFF na terenie działania Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

x)

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)
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Wykres I.4.5. Powiadomienia systemu RASFF, które Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zielonej Górze otrzymał w latach 2016÷2018
Powiadomienie alarmowe – ma na celu podjęcie natychmiastowych działań i dotyczy produktów, które zostały

1

wprowadzone na rynek i mogą spowodować wystąpienie poważnych konsekwencji zdrowotnych, śmierć, bądź przejściowe
niepożądane skutki zdrowotne.
2

Powiadomienie informacyjne – ma na celu poinformowanie o tym, iż istnieje żywność lub pasza, dla których

zidentyfikowano ryzyko, ale nie ma konieczności podejmowania natychmiastowego działania w innych krajach
członkowskich lub gdy produkt nie znalazł się na terytorium krajów UE.
Powiadomienie typu NEWS – ma charakter przekazania informacji/wiadomości

3

4Powiadomienie

o odrzuceniu na granicy - informacja o odrzuceniu żywności na posterunku granicznym Unii

Europejskiej

W 2018r. otrzymano w ramach systemu RASFF - 64 powiadomień o produktach niezgodnych,
w tym 52 powiadomienia alarmowe i 11 powiadomień informacyjnych i 1 powiadomienie typu news.

x)

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)
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Wykres II.2.5. Rodzaje powiadomień w systemie RASFF, które PPIS w Zielonej Górze otrzymał
w 2018 r.

4.5.1. Powiadomienia w systemie RASFF dotyczące żywności
Produkty spożywcze, w których wykryto zagrożenia (mikrobiologiczne, chemiczne bądź
fizyczne) stwarzające bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów, były
przedmiotem 49 powiadomień alarmowych oraz 8 powiadomień informacyjnych i 1 powiadomienia
typu news, które wpłynęły do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.
Powiadomienia systemu RASFF o niebezpiecznych produktach żywnościowych, które w roku 2018
były przedmiotem działań podjętych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dotyczyły m.in. stwierdzenia:
 obecności pałeczek Salmonella Enteritidis
 obecności pałeczek Salmonella Montevideo
 obecności pałeczek Pseudomonas Aeruginosa
 obecność bakterii z grupy coli
 obecność bakterii Listeria monocytogenes
 obecność glutenu w produkcie bezglutenowym
 zmienione cechy organoleptyczne
 obecność synefryny i kofeiny
 obecność pankreatyny
x)

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)
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 obecność noro wirusów
 obecność pozostałości antybiotyków
 możliwość oddzielenia się pokrywy
 możliwa obecność fragmentów szkła
 przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu nikotyny
 przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu dwutlenku siarki
 przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu kwasu sorbowego
 przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu barwnika
 przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu histaminy
 przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu cyjanowodoru
 przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu Ochratoksyny A
 przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu Wielopierścieniowych Węglowodorów
Aromatycznych
 przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydów
 przekroczenia limitu migracji
 niewłaściwych cech organoleptycznych
W przypadku 49 powiadomień otrzymanych w systemie RASFF dotyczących niebezpiecznych
środków spożywczych, na listach dystrybucyjnych produktów podlegających procedurze wycofania,
wskazano obiekty objęte nadzorem PPIS w Zielonej Górze. Były to przede wszystkim hiper- i supermarkety, hurtownie, oraz sklepy. W każdym przypadku otrzymania informacji o produkcie
niezgodnym, wszczynano działania zgodnie z obowiązującymi procedurami. Monitorowano proces
zabezpieczania i wycofywania partii produktów uznanych za niebezpieczne. Sprawdzano działania
podjęte przez podmioty gospodarcze w tym zakresie, kładąc szczególny nacisk na sporządzanie list
dystrybucyjnych, będących podstawą procesu wycofywania z rynku produktów niezgodnych. Informacje, uzyskane w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, takie jak ilość towaru wycofanego i zabezpieczonego, ilość towaru zwróconego do producenta lub dystrybutora, przekazywano
do LPWIS w Gorzowie Wlkp.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie otrzymanych
kwestionowanych wyników 2 próbek pobranych w sklepie w Zielonej Górze i markecie w Zielonej
Górze (G-2) opracował 2 powiadomienia alarmowe : dotyczyły odpowiednio porzeczki czarnej
oraz gruszki – powiadomienia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomów wybranych
pestycydów.

x)

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)

Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych
4.5.2. Powiadomienia w systemie RASFF dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
W 2018 r. otrzymano 3 powiadomienia alarmowe oraz 1 informacyjne, których przedmiotem
były produkty z grupy: Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością ( miski, kieliszki,
łyżka cedzakowa).
Stwierdzone zagrożenia wynikały z:
przekroczenia dopuszczalnego limitu migracji formaldehydu
przekroczenia dopuszczalnego limitu migracji ołowiu i kadmu
przekroczenia dopuszczalnego limitu migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych.
W przypadku powyższych powiadomień dotyczących przedmiotów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością, na listach dystrybucyjnych produktów będących przedmiotem tych powiadomień, wskazano obiekty objęte nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.
Były to obiekty obrotu żywnością. W przypadkach tych postępowano tak samo jak po otrzymaniu
powiadomień dotyczących żywności.

4.6. Działalność kontrolno-represyjna.
W 2018r., w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad obiektami produkcji oraz obrotu
żywnością, kosmetykami oraz materiałami i wyrobami kontaktującymi się z żywnością:


skontrolowano 936 obiektów;



przeprowadzono 1257 kontroli i rekontroli stanu sanitarnego.
Poza kontrolami planowymi, wynikającymi z „Harmonogramu nadzoru nad obiektami w 2018
roku” , przeprowadzono następujące kontrole:
 na wniosek podmiotów gospodarczych w celu uzyskania decyzji zatwierdzających;
 sprawdzające usunięcie stwierdzonych uchybień;
 związane z poborem próbek do badań laboratoryjnych;
 wykonywane w związku z interwencjami zgłaszanymi przez konsumentów na niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny obiektów żywienia zbiorowego i obrotu żywnością, a także
na niewłaściwą jakość zdrowotną środków spożywczych oferowanych do sprzedaży;
 obiektów żywnościowo-żywieniowych, w związku z otrzymanymi zgłoszeniami
w

ramach systemu RASFF;

 związane z wnioskami o wydanie świadectw spełniających wymagania zdrowotne
produktów importowanych lub innych dokumentów dla produktów eksportowanych;
 akcyjne (np. obiektów gastronomicznych i handlowych działających w trakcie imprez
masowych takich jak „Winobranie”).
x)

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)
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wydano 31 decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie określonych obowiązków;



wydano 406 decyzji o ustaleniu opłaty za czynności kontrolne i zdyskwalifikowane próbki środków spożywczych na ogólną kwotę 57 671,14 zł;
na osoby, które naruszyły przepisy prawa żywnościowego nałożono 114 mandatów karnych na



łączną kwotę 28 050,00 zł;
sporządzono 6 wniosków o nałożenie kary pieniężnej do Lubuskiego Państwowego Wojewódz-



kiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w związku z :
-

prowadzeniem działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością, bez złożenia wniosku
o zatwierdzenie i wpis do rejestru obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze;

-

prowadzeniem działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością niezgodnie z decyzją
o zatwierdzeniu obiektu;

-

nieprawidłowym znakowaniem środków spożywczych.

4.7. Podsumowanie.
W 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego przeprowadzono więcej kontroli o 108, podczas których
nałożono więcej mandatów karnych o 13 na kwotę większą o 3500 zł.
W trakcie kontroli pobrano o 64 próbek więcej, a wyniku przeprowadzonych badań więcej zostało
zakwestionowanych o 2 próbki więcej.
W

związku

z

przeprowadzonymi

kontrolami

wydano

więcej

decyzji:

administracyjnych

o 1 oraz o ustaleniu opłaty za czynności kontrolne i zdyskwalifikowane próbki środków spożywczych
o 32 na kwotę większą o 27139,54 zł
Sporządzono mniej wniosków o nałożenie kary pieniężnej do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o 6.

x)

– powiat grodzki
– powiat ziemski

xx)

Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych
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V. WARUNKI SANITARNE
W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH
OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych

1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowowychowawczych, zlokalizowanych na terenie Zielonej Góry.
W 2018 r. w ramach sprawowanego nadzoru nad warunkami pobytu dzieci i młodzieży w placówkach
nauczana, wychowania i opieki, skontrolowano 132 szkoły i inne placówki oświatowo –
wychowawcze oraz 5 gabinetów profilaktycznej opieki medycznej w szkołach na terenie Zielonej
Góry, spośród 258 ujętych w ewidencji, tj. 55%.
Sprawowany nadzór ma na celu ochronę zdrowia dzieci i młodzieży przed ewentualnymi ujemnymi
zjawiskami, związanymi z pobytem w placówce oświatowo-wychowawczej.
W skontrolowanych w 2018 roku placówkach stałych, przebywało łącznie 20502 dzieci
i młodzieży.
Kontrole przeprowadzono:
 w 25 żłobkach i klubach dziecięcych,
 w 42 przedszkolach i punktach przedszkolnych,
 w 35 placówkach szkolnych,
 w 10 centrach szkolenia zawodowego,
 w 8 placówkach wsparcia dziennego,
 w 6 placówkach wychowania pozaszkolnego
 w 5 gabinetach profilaktycznej opieki medycznej w szkołach,
 w 5 domach studenta,
 w 1 szkole wyższej.

1.1.Stan sanitarno-techniczny obiektów.
Pomimo ogólnej poprawy stanu sanitarno - technicznego obiektów w 2018 r., nadal nieodpowiadający
wymaganiom stan obiektów, stwierdzono w 14 placówkach, tj. w 10 % skontrolowanych w 2018 roku
obiektów ( w 2017 r. w 16 % skontrolowanych placówek).
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: złego stanu technicznego: sal lekcyjnych, sanitariatów,
sal gimnastycznych i boisk sportowych, pomieszczeń bloku żywieniowego, dróg dojścia i ogrodzenia
placówki, oświetlenia w salach dydaktycznych oraz usytuowanie sal dydaktycznych w pomieszczeniach
nieprzystosowanych tj.: strych i piwnica.
Wszystkie placówki objęte nadzorem w 2018 r. posiadają instalacje wodno-kanalizacyjne.
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Przeprowadzone w 2018 roku, kontrole sprawdzające w większości wykazały wykonanie, wcześniej
nałożonych, decyzji egzekwujących wymagania opisane przepisami prawa. W 5 przypadkach
przedłużono termin wykonania decyzji z powodu braku środków finansowych na wykonanie
obowiązku.
W stosunku do lat poprzednich poprawę stanu sanitarno-technicznego odnotowano w 18 placówkach.

1.2. Warunki do utrzymania higieny.
Wszystkie objęte, w 2018 r., nadzorem szkoły, tj. 36 placówek, skontrolowano w zakresie
zapewnienia warunków do utrzymania higieny osobistej.
W 36 placówkach uczniowie mieli zapewniony dostęp do bieżącej wody zimnej i ciepłej, mydła
w dozownikach bądź mydła antybakteryjnego, papieru toaletowego i ręczników jednorazowego
użytku. Tylko w

1 placówce stwierdzono brak środków higieny osobistej, a w 2 placówkach

stwierdzono niewłaściwy stan techniczny wyposażenia węzłów sanitarnych oraz w 4 placówkach
zaniedbania dotyczące porządku i czystości. Wszczęto postępowanie administracyjne z terminem
wykonania oraz nałożono mandaty karne.

1.3. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
Na 36 różnego typu szkół, skontrolowanych w 2018 r., w 27 placówkach stwierdzono odpowiednie
warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, co oznacza, że uczniowie ćwiczyli w salach
gimnastycznych przeznaczonych do tego celu, natomiast w 9 szkołach brak było infrastruktury do
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
Uczniowie w tych szkołach korzystali z bazy sportowej znajdującej się na terenie miasta ( baseny,
siłownie, hale sportowe).
Podczas kontroli warunków do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, oceniono też stopień
korzystania przez uczniów z natrysków po odbytych zajęciach sportowych.
W 12 skontrolowanych szkolnych zespołach sportowych uczniowie korzystali z natrysków tylko po
popołudniowych zajęciach, a w 1 placówce (Uniwersytet Zielonogórski) studenci korzystali
z natrysków zawsze po zajęciach wychowania fizycznego.
We wszystkich skontrolowanych szkołach podstawowych prowadzono gimnastykę śródlekcyjną.

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 14
w Zielonej Górze
źródło: sp14.edupage.org
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1.4. Warunki bezpieczeństwa i higieny na placach zabaw i terenach rekreacyjnych.
W 2018 r. dokonano oceny warunków bezpieczeństwa i higieny na placach zabaw, rekreacji i terenach
sportowych.
Nadzorem objęto 93 place zabaw zlokalizowane przy żłobkach, przedszkolach i szkołach.
Ocena placów zabaw wykazała, że:
o

place zabaw wyposażone są w piaskownice i sprzęt służący do zabaw dla dzieci, ich stan
sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń;

wydano 3 decyzje administracyjne na złe

warunki techniczne terenu rekreacyjnego, powierzchni boiska sportowego;
o

na wszystkich placach zabaw znajdują się tablice z instrukcją bezpiecznego użytkowania
urządzeń i sprzętu. Tylko w 1 placówce stwierdzono brak, wszczęto postepowanie
administracyjne;

o

sprzęt

do

zabaw

oraz

piasek

w

piaskownicach posiadał atesty i certyfikaty;
o

piaskownice w przedszkolach i żłobkach,
zaopatrzone są w pokrowce zabezpieczające
przed

zanieczyszczeniem

odpadami

zwierzęcymi.
plac zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 17
w Zielonej Górze źródło: mp.17.pl

1.5. Dożywianie dzieci i młodzieży.
W 2018 roku skontrolowano 36 placówek szkolnych pod kątem dożywiania dzieci i młodzieży tylko
w 2 przypadkach nie jest zapewnione dożywianie.
W 34 placówkach zorganizowano dożywianie, z którego skorzystało:
w szkołach podstawowych 2350 uczniów ( w tym 119
uczniów z posiłków dofinansowanych ) na 4951 uczniów
uczęszczających do tych szkół;
w zespołach szkół skorzystało 1902uczniów ( w tym 89
uczniów z posiłków dofinansowanych ) na 3762 uczniów
uczęszczających do tych szkół;
Planowanie jadłospisów odbywało się z uwzględnieniem
zasad racjonalnego żywienia.
źródło :sp6.zgora.pl
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Od 2009 r. w szkołach podstawowych, w ramach programu unijnego: ,,Owoce w Szkole”,
adresowanego do klas I-III, dzieci miały zapewnione owoce i warzywa.
Owoce do szkół dostarczane były, w zależności od podpisanej umowy z dostawcą, 2 lub 4 razy
w tygodniu. Owoce ( jabłka ) dostarczane są do szkół najczęściej w porcjach pakowanych w torebki
papierowe. Pokrojone warzywa ( marchew, papryka lub ogórek ), dostarczane są w opakowaniach.
W tym zakresie nie odnotowano nieprawidłowości.

1.6. Warunki sanitarne w gabinetach profilaktycznej opieki medycznej w szkołach.
We wszystkich skontrolowanych w 2018 r. placówkach szkolnych, pielęgniarki odgrywały istotną rolę
w zapewnieniu zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego.
Praca pielęgniarek polega m.in. na udzielaniu pierwszej pomocy, na szerzeniu oświaty zdrowotnej
oraz współpracy z kadrą pedagogiczną i rodzicami.
Czas pracy pielęgniarek, podobnie jak w latach poprzednich, uzależniony był od liczby uczniów
w szkole. Dzieci w przedszkolach nie mają zapewnionej opieki medycznej.
W 2018 r. nadzorem objęto 5 gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
W 5 skontrolowanych gabinetach, stan sanitarno - techniczny nie budził zastrzeżeń.
W gabinetach zapewniono stanowisko do mycia rąk z ciepłą i zimną wodą, ręczniki jednorazowe,
dozowniki na mydło w płynie i płyn antyseptyczny do rąk.

1.7. Warunki zdrowotne i higieniczne w żłobkach i klubach dziecięcych.
Na terenie Zielonej Góry działa 25 placówek tego typu, tj. 22 żłobki i 3 kluby dziecięce.
Nadzorem objęto 25 placówek, w których przebywało 1150 dzieci w wieku od 6 m - ca do 3 lat.
Wszystkie te placówki posiadają pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zielonej Górze.
W 2018 r. do PPIS w Zielonej Górze wpłynęło 7 wniosków o wydanie opinii sanitarnej o warunkach
bezpieczeństwa i higieny w budynku, przeznaczonym na żłobek.
Wydano 7 decyzji o pomieszczeniach przeznaczonych na żłobek. W 2 placówkach stwierdzono zły
stan techniczny pomieszczeń, wszczęto postępowanie administracyjne.
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1.8. Warunki sanitarno - higieniczne w placówkach oświatowych pracy pozaszkolnej.
W ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, znajduje się
36 obiektów tego typu, tj.: placówki wsparcia dziennego, ośrodki sportowe, ogniska pracy
pozaszkolnej, pozaszkolne placówki specjalistyczne, domy kultury, szkoły tańca oraz 6 placówek
rekreacyjnych- sal zabaw.
Nadzorem objęto 18 placówek, z których usług skorzystało 308 słuchaczy i 450 uczestników zajęć
w salach zabaw.
W 2018 r. do PPIS w Zielonej Górze wpłynął 1 wniosek o wydanie opinii sanitarnej o warunkach
bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym zaplanowano siedzibę szkoły lub placówki publicznej
oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na względzie specyfikę placówki.
Konieczność uzyskania opinii wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na
założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną. ( Dz.U z 2017r,
poz.1625). W wyniku przeprowadzonego postępowania wydano 1 opinię pozytywną.
1.9. Ergonomia stanowiska pracy ucznia i przedszkolaka.
W 2018r., w ramach profilaktyki zmian przeciążeniowo –
zwyrodnieniowych kręgosłupa oceniono, pod względem
dostosowania
i

mebli

młodzieży,

5130

szkolnych

do

stanowisk

wzrostu
pracy

dzieci
uczniów

i przedszkolaków.
Nieprawidłowości stwierdzono w 3 placówkach, wszczęto
postepowanie administracyjne z terminem wykonania.
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zielonej Górze żródło: www.ze9zg.edu.pl

1.10. Plan zajęć w szkołach.
Na właściwy rozwój psychiczny i fizyczny ucznia wpływa m.in. organizacja procesu nauczania
i wychowania w szkołach, zwłaszcza zaś planowanie nauki i odpoczynku.
W 2018 roku skontrolowano 264 tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych w 19 placówkach
w zakresie przestrzegania norm i reguł higieny pracy umysłowej ucznia. Nieprawidłowości nie
stwierdzono w tym zakresie.
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1.11. Tornistry oraz warunki na pozostawienie przez uczniów przyborów i podręczników
szkolnych.
W 2018 r. oceniono obciążenie tornistrami i plecakami uczniów uczęszczających do klas I - VIII oraz
w ramach ogólnopolskiego dnia tornistra 1 października. Jednocześnie oceniono

warunki do

pozostawiania, przez uczniów, przyborów i podręczników szkolnych. Zważono 723 tornistry
i plecaki uczniów.
Ocena

wykazała,

że

podobnie

jak

w

latach

poprzednich,

uczniowie

noszą

tornistry

i plecaki, których waga przekracza 10% masy ich ciała – nieprawidłowości stwierdzono u 59 %
uczniów ( w 2017 r. – 71 %).
Dlatego pracownicy inspekcji sanitarnej systematycznie apelują do rodziców,
nauczycieli i uczniów, aby zwracać uwagę na zawartość plecaków
i tornistrów, – aby nie było w nich rzeczy, które niepotrzebnie je obciążają.
W skontrolowanych szkołach stwierdzono, że uczniowie mają zapewnioną
możliwość pozostawienia przyborów szkolnych w wydzielonych do tego celu
indywidualnych szafkach lub na półkach w salach dydaktycznych.
źródło: www.gis.gov.pl
zró

1.12. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
W 2018 roku nadzorem objęto 115 placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, w których przebywało
łącznie 3840 uczestników ( w 2017 r. nadzorem objęto 93 placówki, w których przebywało 2296
uczestników). W czasie trwania Akcji Zima i Lato przeprowadzono 115 kontroli w tym 7 wspólnie
z przedstawicielami Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i przedstawicielami
Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Przygotowanie placówek, pod względem bezpieczeństwa i warunków higienicznych, nie budziło
zastrzeżeń.
W okresie ferii zimowych z wypoczynku skorzystało 1233, a w okresie letnich wakacji - 2607 dzieci
i młodzieży.
Wypoczynek

w

miejscu

zamieszkania

organizowany był na bazie szkół oraz domów
kultury.

Formy

organizowano
w

wyjazdowe

w internatach,

ośrodkach

sportowych.

wypoczynku
hotelach,

bądź

Uczestnikom

wypoczynku zapewniono różnego rodzaju gry,
zabawy, także wycieczki krajoznawcze, zajęcia
sportowe oraz wyjścia do teatru i kina.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.
zródło:Lubuskie.onet.pl

MOSIR Zielona Góra
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1.13. Działania kontrolno – represyjne.
W 2018 r. skontrolowano ogółem 137 szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
115 placówek sezonowych oraz 5 gabinetów profilaktycznej opieki medycznej w szkołach na terenie
Zielonej Góry, spośród 258 ujętych w ewidencji ( 55% ), przebywało w nich łącznie 20 502 dzieci
i młodzieży. Dla porównania w 2017r. skontrolowano 62% spośród obiektów ujętych w ewidencji.
W ww. placówkach przeprowadzono 308 kontroli sanitarnych. ( 2017r- 282 kontrole).
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 35 decyzji administracyjnych, nakazujących
wykonanie obowiązków w określonym terminie oraz wydano 7 zaleceń pokontrolnych, nakazujących
poprawę warunków higienicznych i zdrowotnych.
Za stwierdzone, w trakcie kontroli, uchybienia nałożono 7 mandatów karnych.
Wydano 12 opinii sanitarnych dotyczące dopuszczenia do użytkowania placówek nauczania
wychowania i opieki.
Na złe warunki sanitarne pobytu dzieci w placówkach wniesiono 12 interwencji, w tym 6 interwencji
uznano za zasadne.
Wykres.I.1.14. Działalność kontrolno - represyjna PSSE w Zielonej Górze prowadzona w placówkach
nauczania i wychowania w 2018r. w porównaniu do 2017r.

1.14. Podsumowanie
1. W 2018 r. stan sanitarno – techniczny zakwestionowano w 14 obiektach, co stanowi 7 %
skontrolowanych placówek ( w 2017 r. zły stan sanitarno – techniczny odnotowano w 16 %
skontrolowanych placówek).
2. Zwiększeniu uległa liczba mandatów karnych z 4 nałożonych w 2017 roku do 7 mandatów
karnych w 2018r., za stwierdzone zaniedbania czystości i porządku w placówkach nauczania,
wychowania i opieki.
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3. Przeprowadzone w 2018 r. kontrole sprawdzające wykonanie nakazów wydanych wcześniejszymi
decyzjami i zaleceniami, wykazały poprawę ich stanu sanitarno – technicznego. Z uwagi na brak
środków finansowych wydano 5 decyzji prolongujących termin wykonania obowiązków.
4. W stosunku do 2017 r. liczba wniesionych interwencji na warunki pobytu dzieci i młodzieży
w placówkach nauczania, wychowania i opieki uległa zwiększeniu. ( 2017-7, 2018-12)
5. W zakresie higieny pracy umysłowej ucznia, w 2018 r., nie stwierdzono nieprawidłowości.
(przeanalizowano 264 tygodniowe plany zajęć lekcyjnych).
6. Przeprowadzona, w 2018 r., ocena dostosowania mebli do wzrostu uczniów wykazała
nieprawidłowość w 3 placówkach.
7. Liczba ciężkiej wagi tornistrów i plecaków wśród uczniów wyraźnie zmalała z 71 % w 2017 r. do
59 % w 2018r.
8. Wszystkim uczniom, skontrolowanych w 2018r., placówek zapewniono możliwość pozostawiania
podręczników. Jednak z uwagi na zadawane, przez nauczycieli prace domowe, uczniowie nie
korzystają z tej możliwości.
9. Działające w szkołach gabinety profilaktycznej opieki medycznej są w dobrym stanie sanitarno technicznym. Opieka zdrowotna realizowana jest przez pielęgniarki medycyny szkolnej.
10. Podobnie, jak w latach poprzednich, w przedszkolach publicznych, dzieci nie mają zapewnionej
opieki medycznej.
11. W stosunku do 2017 r. wzrosła liczba placówek organizujących wypoczynek dla dzieci
i młodzieży (93 w 2017 r. i 115 w 2018 r.), zwiększeniu uległa ilość uczestników wypoczynku
z 2296 w 2017r. do 3840 w 2018 r.
12. Przeprowadzone w 2018r. kontrole placów zabaw i terenów rekreacyjnych, zorganizowanych przy
żłobkach, przedszkolach i szkołach wykazały nieprawidłowość w 3 placówkach (zły stan
techniczny nawierzchni boiska sportowego oraz brak regulaminu użytkowania sprzętu na placu
zabaw).
13. W 2018 r. wydano 12 pozytywnych opinii sanitarnych dla placówek opiekuńczowychowawczych, które niezbędne są do rejestracji w urzędzie miasta.
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VI. WARUNKI
HIGIENICZNO - SANITARNE
ŚRODOWISKA PRACY

Warunki higieniczno-sanitarne w środowisku pracy
Warunki higieniczno - sanitarne w środowisku pracy
Do obowiązków państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy m.in. sprawowanie
nadzoru nad higieniczno - sanitarnymi warunkami środowiska pracy, a jego celem jest zapobieganie
pogarszaniu się stanu zdrowia pracujących - w szczególności powstawaniu chorób zawodowych
związanych z warunkami pracy oraz absencji. Obowiązek ten jest realizowany przede wszystkim
w oparciu o przepisy zawarte w ustawie Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych wydanych na
jego

podstawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawuje również nadzór nad

przestrzeganiem przepisów - krajowych i unijnych - dotyczących wprowadzania do obrotu substancji
chemicznych i ich mieszanin, w tym prekursorów narkotyków kat. 2 i 3, produktów biobójczych,
detergentów oraz środków zastępczych. Ponadto państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni zostali
upoważnieni do podejmowania decyzji o stwierdzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia choroby
zawodowej, a tym samym są zobowiązani do zbadania związku przyczynowego między rozpoznanym
schorzeniem, a pracą zawodową oraz do ustalenia rozmiaru zagrożenia.
W ostatnich latach pracodawcy skarżą się na brak pracowników, ich dużą rotacje co powoduje
spore zaburzenia w prawidłowym działaniu zakładu. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy gwarantowanych przepisami prawa już „nie wystarczy” aby zatrzymać przy sobie
fachowych i solidnych pracowników. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy ergonomii
stanowisk pracy oraz podniesienia komfortu pracy u zatrudnionych powinno przynosić wymierne
korzyści dla pracodawcy w postaci stabilnego poziomu zatrudnienia.
Zagrożenia w środowisku pracy

W środowisku pracy występują dwie grupy czynników
szkodliwych dla zdrowia.
rys. www.cargo.pl

Do pierwszej grupy należą te, dla których ustalono w przepisach prawa normatywy higieniczne i są to
m.in.:

hałas, drgania mechaniczne, pyły, niektóre związki chemiczne, oraz czynniki o działaniu

rakotwórczym i mutagennym. Do drugiej grupy należą te czynniki, dla których brak jest ustalonych
normatywów higienicznych, bądź ich ustalenie jest niemożliwe, są to m.in.:

szkodliwe czynniki

biologiczne, substancje i mieszaniny o działaniu alergizującym i drażniącym, czynniki i procesy
technologiczne o udowodnionym działaniu rakotwórczym i mutagennym, nadmierny wysiłek głosowy,
przeciążenie układu ruchu i obwodowego układu nerwowego - spowodowane sposobem wykonywania
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pracy. W 2018 r. nadzorem w powiecie grodzkim objęto 139 zakładów pracy gdzie przeprowadzono
156 kontroli,

a zatrudnionych ogółem było 11 079 pracowników, w tym w narażeniu na czynniki

przekraczające NDS lub N *** , pracowało 528 osób.
W czerwcu 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy co wskazywałoby aby pracodawca
wcześniej odstępujący od badań i pomiarów , ponownie przeprowadził je w celu ich aktualizacji
do nowego rozporządzenia
Tab. 1. Zatrudnienie w skontrolowanych zakładach i liczba osób, które pracowały w przekroczeniach
ustalonych normatywów higienicznych w latach 2014 – 2018
Rok

Ilość zakładów objętych
nadzorem

Liczba zatrudnionych ogółem

Liczba zatrudnionych w
przekroczeniach NDS lub N***

2014

90

6068

456

2015

73

5558

138

2016

95

8946

55

2017

126

9043

418

11 079

528

149

2018

NDS lub NDN***- najwyższe dopuszczalne stężenie lub natężenie czynnika szkodliwego

Rys. 1.

Liczba zatrudnionych na stanowiskach, na których występowało narażenie na czynniki

rakotwórcze i szkodliwe czynniki biologiczne w latach 2014– 2018 (dotyczy zakładów skontrolowanych
w danym roku)
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W zakresie czynników rakotwórczych w 2018 r. przeprowadzono 3 kontrole warunków pracy
pracowników zatrudnionych w zakładach stolarskich, produkcyjnych gdzie pracownicy narażeni byli
m.in. na pyły drewna oraz zatrudnionych w kontakcie z azbestem i formaldehydem.
W zakresie czynników biologicznych w 2018 r. przeprowadzono 38 kontroli warunków pracy
pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia, zakładach zajmującymi się produkcją
żywności oraz w sektorze gospodarki odpadami i nieczystościami, gdzie w narażeniu na czynniki
biologiczne zatrudnionych było 3191 pracowników.
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Rys. 2. Liczba wydanych nakazów dotyczących najczęściej egzekwowanych obowiązków w latach
2014-2018
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wykonania badań i pomiarów
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substancji chemicznych i ich mieszanin

oceny ryzyka zawodowego

czynników rakotwórczych

czynników biologicznych

Stwierdzone przez PPIS w Zielonej Górze uchybienia dotyczyły głównie:


Z zakresu substancji chemicznych i ich mieszanin był :brak spisu i aktualnych kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, brak prysznica ratunkowego - skontrolowano 9
zakładów.



Braku oceny ryzyka zawodowego lub nie uwzględnianie w ocenie wszystkich zagrożeń
występujących na stanowiskach pracy, w tym często pochodzących od stosowanych substancji
i ich mieszanin chemicznych lub nieuwzględnienie czynników szkodliwych biologicznych skontrolowano 8 zakładów.
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Braku aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy –
skontrolowano 15 zakładów. Brak badań w środowisku pracy

utrudnia dokonanie oceny

narażenia zawodowego na stanowiskach pracy oraz w postępowaniu w sprawie stwierdzenia
choroby zawodowej.


Złego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń

higieniczno-

sanitarnych, tj.: szatni, umywalni, ustępów, jadalni, które są niezbędne do zapewnienia
właściwych, pod względem higieniczno-sanitarnym, warunków pracy. Najczęściej stwierdzane
uchybienia to: brudne ściany i sufity, niedostateczne wyposażenie pomieszczeń lub zły stan
sanitarno-techniczny wyposażenia Skontrolowano 28 zakłady.


Przekroczenia NDS lub NDN czynników szkodliwych stwierdzono w 20 zakładach, jednak
PPIS w Zielonej Górze wydał 8 decyzji nakazujących ich obniżenie do obowiązującej normy lub
zapewnienia programu organizacyjno-technicznego zmierzającego do ograniczenia narażenia na
hałas lub drgania mechaniczne. Jest to zgodne z wymogami przepisów, które w przypadku
osiągnięcia lub przekroczenia w środowisku pracy przez wielkości charakteryzujące hałas
i wibrację zobowiązują pracodawcę do sporządzenia i wprowadzenia w życie programu działań
organizacyjno-technicznych zmierzającego do ograniczenia narażenia na hałas lub drgania
mechaniczne oraz dostosowania tych działań do potrzeb pracowników należących do grup
szczególnego ryzyka.
W roku 2018 w ramach zadań

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zasadniczych

przedsięwzięciach dokonano kontroli warunków pracy i oceniano wypełnianie przez pracodawców
obowiązków, wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w sektorze
gospodarki ściekami i odpadami,

stanowiska pracy zatrudnionych w sklepach spożywczych,

zatrudnionych w fermach wielko powierzchniowych oraz pracowników narażonych na szkodliwe
czynniki biologiczne w zakładach gdzie występuje zamierzone użycie czynnika biologicznego.


Przeprowadzono 2 kontrole w fermach zlokalizowanych w powiecie grodzkim, gdzie z zakresu
higieny

pracy

stwierdzono

nieprawidłowości

dotyczące

czynników

biologicznych

t.j. brak opracowanych procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami
biologicznymi w razie wystąpienia niekontrolowanego uwolnienia czynnika biologicznego, zły stan
sanitarno-technicznego wyposażenia oraz zaplecza socjalnego dla pracowników, brak aktualnych
pomiarów i badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Wydana została decyzja

z nakazem usunięcia w/w nieprawidłowości.


Przeprowadzono 2 kontrole w zakładach gospodarki odpadami i ściekami, gdzie stwierdzono
nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczyły one braku wentylacji
w ustępie dla pracowników, braku aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych
na stanowiskach pracy oraz braku oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
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Przeprowadzono 1 kontrolę związaną z usuwaniem bądź zabezpieczaniem wyrobów zawierających
azbest w powiecie grodzkim. W wyniku kontroli stwierdzono prawidłowe zabezpieczanie prac
i pracowników podczas wykonywania czynności usuwania azbestu. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowości.



Przeprowadzono kontrole warunków pracy i ocenę narażenia zawodowego pracowników
zatrudnionych w sklepach spożywczych. Zostało skontrolowanych 6 podmiotów gdzie w 2 sklepach
stwierdzono nieprawidłowości z zakresu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, brak
rejestru prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia, brak aktualnych kart charakterystyki stosowanych
substancji niebezpiecznych oraz zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny wydał 2 decyzje zobowiązujące do usunięcia w/w nieprawidłowości.



Przeprowadzono 3 kontrole w zakładach, w których występuje zamierzone użycie czynnika
biologicznego. Łącznie zatrudnionych w tych zakładach jest 65 pracowników. Z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na stanowiskach pracy, gdzie występują zagrożenia dla zdrowia szkodliwymi czynnikami,

konieczne

jest

podejmowanie

przez

pracodawców

działań

profilaktycznych,

technicznych,

organizacyjnych oraz w przypadku braku możliwości ich spełnienia zapewnienia wszelkich środków
ochrony indywidualnej. Bardzo ważne jest systematyczne kierowanie pracowników na lekarskie badania
profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne ), uwzględniające występujące zagrożenia. Badania
lekarskie to najskuteczniejsza forma profilaktyki, pozwalająca dostatecznie wcześnie wykryć objawy
schorzeń związanych z pracą zawodową.
Zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach pracy w większości zakładów
jest przestrzegany. Wiąże się to bezpośrednio powszechną znajomością przepisów ustawy. W niektórych
zakładach pracy, zazwyczaj są to większe firmy zatrudniające ponad 20 pracowników, wydzielane
są osobne pomieszczenia zwane palarniami. Powinny one być w odpowiedni sposób zorganizowane
poprzez usytuowanie w pomieszczeniu, w sposób nienarażający osób niepalących na wdychanie dymu
tytoniowego. W mniejszych zakładach wydzielane są często miejsca palenia na zewnątrz, są też takie,
w których obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie obiektu. Całkowity zakaz wprowadzany jest
najczęściej w związku ze specyfiką prowadzonej działalności dotyczy zakładów m.in. przemysłu
drzewnego, stosujących łatwopalne związki chemiczne takie jak lakiery czy rozpuszczalniki i inne,
produkujących żywność, a także zakładów ochrony zdrowia.
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Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami
Znaczący

zakres

sanitarnego

stanowi

przepisów

krajowych

działalności

nadzór

nad

i

unijnych

inspektora

przestrzeganiem
dotyczących

wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności
zawodowej niebezpiecznych substancji chemicznych i ich
mieszanin, w tym produktów biobójczych, prekursorów
narkotyków, detergentów.
rys. www.ogloszenia.pl

Zagadnienia te były przedmiotem 137 kontroli przeprowadzonych w podmiotach wprowadzających
substancje chemiczne i ich mieszaniny do obrotu oraz stosujących te substancje i mieszaniny w
działalności zawodowej.
Najczęściej pojawiające się uchybienia, które stwierdzano u podmiotów stosujących substancje
chemiczne i ich mieszaniny niebezpieczne w działalności zawodowej dotyczyły m.in.: zapewnienia spisu
stosowanych produktów chemicznych oraz ich kart charakterystyki, uwzględnienia w ocenie ryzyka
zawodowego narażenia na substancje chemiczne i ich mieszaniny, zapewnienia natrysków ratunkowych
osobom pracującym w kontakcie z substancjami i mieszaninami żrącymi. W przypadku stwierdzanych
uchybień u stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny wydawane były nakazy w decyzjach
mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z przepisami. W roku 2018 w podmiotach
wprowadzających substancje chemiczne i ich mieszaniny oraz stosujących wydano 8 decyzji
administracyjnych.
Produkty biobójcze były przedmiotem 9 kontroli przeprowadzonych w zakresie wprowadzania
do obrotu oraz ich stosowania. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich
mieszaninami prowadzi się nadzór nad produkcją
i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych.
rys. www.google.com/imgresps

W

roku 2018 w związku z podejrzeniem wprowadzania do obrotu środków zastępczych

przeprowadzono 2 kontrole, przy udziale funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji Wydziału do
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Walki z Przestępczością Narkotykową w Zielonej Górze. Podczas przeprowadzonych kontroli

nie

zostały zabezpieczone produkty, co do których zaistniało podejrzenie, że są środkami zastępczymi. W
związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym wystawiono:


decyzje umarzające - 0



decyzje zakazu do obrotu i wymierzenia kary pieniężnej - 0



decyzje o przepadku i zniszczeniu - 14
W roku w 2018 zgodnie z przepisami dokonano zniszczenia

4 środków zastępczych

w związku z przeprowadzonymi kontrolami przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w Zielonej Górze. Ponadto w 2018 roku z Izby Celnej w Rzepinie nie otrzymano akt spraw
dotyczących środków zastępczych w przesyłkach przejętych i zabezpieczonych przez Izbę Celną
w Rzepinie. W związku z powyższym nie podjęto żadnych działań . W wyniku zarejestrowanych
zgłoszeń otrzymanych z SPZOZ Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze w 2018 r. doszło do 18
zatruć środkami zastępczymi ( 15mężczyzn w wieku 16 i 27 lat i 3 kobiety w wieku od 19 do 20 lat ) .
W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano znaczny wzrost zatruć środkami zastępczymi.
Nadzór nad substancjami i ich mieszaninami, czynnikami i procesami technologicznymi o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Ocena

narażenia

mieszaniny,

na

czynniki

substancje
i

chemiczne

procesy

o udowodnionym

działaniu

mutagennym

była

przedmiotem

narażonych

było

83

ich

technologiczne

rakotwórczym
3

i

kontroli,

pracowników

bez

lub
gdzie
pracy

w przekroczeniach NDS. W 2018 r. nie stwierdzono
nieprawidłowości w w/w zakresie.
rys. https://i.wpimg.pl/

Nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Ocena narażenia na szkodliwe czynniki
biologiczne była przedmiotem 38 kontroli
przeprowadzonych w 34 zakładach pracy.

rys. www.gerczak.pl
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Kontrolowane zakłady zajmowały się m.in.: ochroną zdrowia, praniem i czyszczeniem odzieży,
gospodarką wodno-ściekową, usuwaniem nieczystości płynnych i stałych, obróbką drewna, produkcją
i chowem drobiu, produkcja i sprzedażą mięsa, wędlin oraz pieczywa. Ogółem narażonych w
skontrolowanych zakładach było 3191 pracowników, w tym wszyscy na czynniki z 2 grupy i 3 grupy
zagrożenia. Czynniki z grupy 2 zagrożenia mogą wywoływać choroby u ludzi i być niebezpiecznymi dla
pracowników, czynniki z 3 grupy mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby i być niebezpiecznymi dla
pracowników, ale zazwyczaj istnieją skuteczne metody profilaktyczne, czynniki z 4 grupy zagrożenia
mogą wywoływać ciężkie choroby i w stosunku, do których zazwyczaj brak jest skutecznych metod
profilaktyki i leczenia. Stosowane działania profilaktyczne polegają na: ograniczaniu liczby narażonych,
zapewnieniu hermetyzacji prac, zapewnieniu właściwie urządzonych pomieszczeń i urządzeń
higieniczno- sanitarnych ( śluzy sanitarne, wydzielone jadalnie), w niektórych przypadkach szczepienia
ochronne, zapewnienie ochron indywidualnych, sprzętu jednorazowego użytku, dezynfekcji, sterylizacji,
badaniach lekarskich profilaktycznych, przestrzeganiu procedur sanitarnych, w tym dotyczących
incydentów stwarzających realne zagrożenie ( uszkodzenie ciągłości tkanek, zakłucia). Szczególne
znaczenie mają szkolenia z zakresu bhp – sumiennie przeprowadzane i często ponawiane, a także
wnikliwie sporządzane i udostępniane pracownikom oceny ryzyka zawodowego.
W 2018 r. wydano 4 decyzje administracyjne w których egzekwowano m.in. takie obowiązki jak:
uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy narażenia na czynniki biologiczne
zakwalifikowane do grupy 3 lub 4 zagrożenia i poinformowanie o tym fakcie pracowników
wykonywujących

pracę na tych stanowiskach oraz

uaktualnienia rejestru prac i pracowników

narażonych na czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 lub 4 zagrożenia, sporządzenia
procedury na wypadek niezamierzonego uwolnienia się szkodliwego czynnika biologicznego.

Choroby zawodowe

W roku 2018 w Zielonej Górze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze

wydał: 15 decyzji w sprawie chorób zawodowych, w tym: 7 prawomocnych decyzji o stwierdzeniu
chorób zawodowych i 10 decyzji o braku podstaw do jej
rozpoznania oraz umorzył 2 postępowania administracyjne
w sprawie
22

podejrzeń

postępowania

Ponadto

o

w

przeprowadzono

choroby.

sprawach
14

Przeprowadzono

chorób zawodowych.

wizytacji

w

zakładach,

w ramach postępowań wyjaśniających dotyczących chorób
zawodowych.
rys. www.ogłoszenia.pl

Poniżej przedstawiono zmiany, jakie następowały w strukturze chorób zawodowych w Zielonej Górze
i powiecie zielonogórskim, w latach 2014 – 2018.
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Tab. 2. Struktura chorób zawodowych w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim – liczba przypadków
stwierdzonych decyzjami prawomocnymi w latach 2014 - 2018
Jednostka chorobowa
pozycja wykazu chorób
zawodowych

2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Zielona
Zielona
Zielona Góra Zielona Góra Zielona Góra
Góra
Góra

zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich
następstwa wywołane przez substancje
chemiczne
- poz. 1
Pylice płuc
- poz. 3
astma oskrzelowa
- poz. 6
ostre uogólnione reakcje alergiczne
- poz. 8
alergiczny nieżyt nosa
- poz. 12
przewlekłe choroby narządu głosu
- poz. 15
nowotwory złośliwe powstałe w
następstwie działania czynników
występujących w środowisku pracy,
uznanych za rakotwórcze u ludzi
- poz. 17
choroby skóry
- poz. 18
przewlekłe choroby układu ruchu
wywołane sposobem wykonywania pracy
- poz. 19
przewlekłe choroby obwodowego układu
nerwowego wywołane
sposobem wykonywania pracy
- poz. 20
obustronny trwały odbiorczy ubytek
słuchu typu ślimakowego lub czuciowo –
nerwowego spowodowany hałasem,
wyrażony podwyższeniem progu słuchu o
wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej
słyszącym, obliczony jako średnia
arytmetyczna dla częstotliwości
audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz - poz. 21
zespół wibracyjny
- poz. 22
choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich
następstwa
- poz. 26
ogółem

1
1
1

2

1

2

1

2

2

1

2

3

1

4

1

1

5

2

3

1

2

9

9

7

W Zielonej Górze stwierdzono prawomocnymi decyzjami 7 przypadków chorób zawodowych, w tym:
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 2 przypadki

stanowią: choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa: borelioza (u

leśników) – poz. 26;
 2 przypadki stanowią: przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
(sprzedawca, rolnik indywidualny) – poz. 19;
 1 przypadek: choroby skóry (sprzątaczka) – poz. 18;
 1 przypadek: obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem (u
maszynisty) – poz. 21;
 1 przypadek: zespół wibracyjny (pilarz) - poz. 22.
Rys. 5. Struktura chorób zawodowych stwierdzonych w 2018 r. w Zielonej Górze

poz. 18 - choroby skóry
poz. 19 - choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
poz. 21 - chorby słuchu
poz. 22 - choroby wibracyjne
poz. 26 - choroby zakaźne lub pasozytnicze albo ich nastepstwa

Rys. 6. Choroby zawodowe w Zielonej Górze na przełomie ostatnich 10 lat (w latach 2009 – 2018) z
podziałem na liczbę przypadków – ogółem i najczęściej stwierdzane
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Z powyższego wykresu wynika, że w roku 2018, w porównaniu do lat poprzednich w Zielonej Górze
zanotowano spadek stwierdzanych chorób zawodowych.

Podsumowanie:
1. Ilość stwierdzanych chorób zawodowych zależy od ilości zgłoszonych podejrzeń chorób
zawodowych i rozpoznanych chorób zawodowych przez jednostki orzecznicze pierwszego
stopnia tj. Poradnie Chorób Zawodowych. W 2018 r. stwierdzono 7 chorób zawodowych.
2. W 2018 roku odnotowano znaczny wzrost zgłoszonych zatruć środkami zastępczymi w stosunku
do roku poprzedniego szczególnie w okresie wakacyjnym. Dotyczy to ludzi młodych w wieku od
18 do 30 r. ż.
3. W 2018 r. nadzorem w powiecie grodzkim objęto 149 zakładów pracy gdzie przeprowadzono
156 kontroli w tym w narażeniu na czynniki przekraczające NDS lub NDN *** , pracowało 528
osób. PPIS wydał 6 decyzji dotyczących obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych.
4. W zakresie czynników rakotwórczych w 2018 r. przeprowadzono 3 kontrole warunków pracy
gdzie pracownicy narażeni byli m.in. na pyły drewna, azbest i formaldehyd. W kontrolach tych
nie stwierdzono nieprawidłowości.
5. W skontrolowanych zakładach pracy najczęściej stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły :
braku aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, zły stan
sanitarno-techniczny pomieszczeń pracy i zaplecza socjalnego oraz nieaktualną lub
niekompletna dokumentację z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Ogółem PPIS w Zielonej Górze wydał 46 decyzji nakazujących poprawę warunków pracy
zatrudnionych.
7. W zakresie bieżącego stanu sanitarnego w zakładzie, nie ukarano mandatem karnym w 2018 r.
żadnego z pracodawców

Jakość wody przeznaczonej do spożycia

https://pl.freepik.com/rawpixel-com

VII. JAKOŚĆ WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Jakość wody przeznaczonej do spożycia

1. Wstęp

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018 r. sprawowany był
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze na podstawie:
 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1261 z późn. zm.)
 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).
Badania jakości wody, w ramach nadzoru sanitarnego, wykonywane były przez akredytowane
laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze, Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ramach kontroli
wewnętrznej

wykonywało

badania

we

własnym

akredytowanym laboratorium i w innych laboratoriach
akredytowanych lub o udokumentowanym systemie
jakości badań, zatwierdzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Zaopatrzenie ludności w wodę
Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miasta Zielona Góra
były wody podziemne. Dzięki połączeniu miasta

Mapa „starego i nowego miasta”
www.gazetalubuska.pl

z gminą, miasto Zielona Góra można określać nazwą „stare i nowe miasto”. „Stare miasto”, czyli była
Zielona Góra zaopatrywana jest częściowo w wodę pochodzącą z ujęcia powierzchniowego, zlokalizowanego na rzece Obrzyca w miejscowości Sadowa, ujęć wód podziemnych z pradoliny Odry
w rejonie ul. Jany i Zawada, oraz ujęć wód podziemnych zlokalizowanych przy ul. Zjednoczenia
i ul. Wojska Polskiego. Mieszkańcy „nowego miasta”, czyli byłej gminy, pili wodę pochodzącą
z 7 ujęć głębinowych zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ulicach: Zatonie, Zawada, Ochla,
Jarogniewice, Łężyca, Jany i Stary Kisielin-Zatorze.
Ujęcie wód podziemnych usytuowane w Pradolinie Odry w pobliżu ulic Jany i Zawada (na terenie
„ujęcia lewarowego”) składa się z 10 studni głębinowych, a na terenie miasta są 3 studnie przy
ul. Zjednoczenia, które zaopatrują dzielnice Przylep, os. Czarkowo, częściowo os. Zastalowskie,
ul. Zjednoczenia do wiaduktu, część ul. Batorego od ul. Energetyków do os. Czarkowo.
Woda z tego ujęcia nie wymagała uzdatniania i wtłaczana była bezpośrednio do sieci i zaopatrywała
12650 osób.
Zachodnia część „starego miasta” między innymi osiedle: Zacisze, Leśne i Malarzy, część Osiedla
Przyjaźni do ul. Węgierskiej oraz budynki przyległe do ul. Wojska Polskiego aż do dworca PKP,
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część ul. Stefana Batorego do ul. Energetyków,
Osiedle Winnica i os. przy ul. Obywatelskiej

zaopatrywana była w wodę z 8 studni przy
ul. Wojska Polskiego pracujących naprzemiennie
z wodociągu publicznego "Zacisze". Według
danych szacunkowych z w/w wodociągu zaopatrywanych

było

ok. 24800

osób.

Pozostali

mieszkańcy „starego miasta” oraz ludność zamieszkała przy ul. Stary Kisielin i miejscowości
Rybno, tj.91572 osób – zaopatrywana była w

SUW Zacisze
jawc-dolny.slask.org.pl

wodę z wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m3/d. Natomiast mieszkańcy „nowego miasta” tj. 13587
osób piły wodę pochodzącą z 7 urządzeń wodociągowych zlokalizowanych przy ulicach: Zatonie,
Zawada, Ochla, Jarogniewice, Łężyca, Jany i Stary Kisielin-Zatorze.
Na terenie miasta oprócz spółki Zielonogórskie Wodociagi i Kanalizacja funkcjonuje Spółka
Wodna „Raculka”, która posiadala własne ujęcie wody. Stanowi ono źródło zaopatrzenia w wodę
dla mieszkanców osiedla Raculka w Zielonej Górze (ok. 640 osób). Nadzorem sanitarnym objętych
było również 11 podmiotów posiadająch indywidualne ujęcia wody, które wykorzystywały ją na
potrzeby własne.
Grafika 1. Liczba urządzeń wodociągowych produkujących wodę przeznaczoną do spożycia w stosunku do zaopatrzenia ludności.
22 urządzenia wodociągowe

Woda z wodociągu opartego na ujęciu mieszanym (powierzchniowym i głębinowym) dezynfekowana jest dwutle
143 249 ludności
zaopatrywanej w wodę

Wodociągi zbiorowego
zaopatrzenia o produkcji 1001-10 000 m3/d

Wodociągi zbiorowego
zaopatrzenia o produkcji 101-1000 m3/d

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o
produkcji ≤ 100 m3/d

Inne podmioty
zaopatrujące w
wodę

1 wodociąg (5%)
Zielona Góra

2 wodociągi (9%)
Zacisze
Zjednoczenia
37 450 ludności
(26,1%)

3 wodociągi (14%)
Jany
Jarogniewice
Łężyca

12 urządzeń (54%)
w tym Spółka
Wodna Raculka

91 572 ludności
(63,9%)

4 wodociągi (18%)
Zatonie
Zawada
Ochla
Stary Kisielin-Zatorze

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o
produkcji
10 000-100 000 m3/d

11 301 ludności (7,9%)

2 286 ludności
(1,6%)

640 ludności
(0,5%)

3. Analiza przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych
Skład mikrobiologiczny wody przeznaczonej do spożycia określa załącznik nr 1 do Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W 2018 r. pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 135 próbek wody – 111 z wodociągów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 24 z innych podmiotów dostarczających wodę. Pod względem
mikrobiologicznym kwestionowano 3 próbki wody – wszystkie z indywidualnych ujęć wody,
ze względu na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C i obecność bakterii grupy coli.
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Stwierdzone przekroczenia nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. W ramach
monitoringu wewnętrznego prowadzonego przez indywidualne ujęcia stwierdzono przekroczenia
w 5 próbkach wody, ze względu na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C i obecność
enterokoków. W celu uzyskania poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia wydano 1 decyzję
stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Polskiego Związku
Łowieckiego Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze.

4. Analiza przekroczeń fizyko - chemicznych
Bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody sprawowany był w formie monitoringu – cyklicznych badań próbek wody, które pobierane były z ustalonych, stałych punktów, zaś oceny dokonywało
się na podstawie uzyskanych wyników z tych badań w odniesieniu do limitów przedstawionych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). W 2018 r. pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 140 próbek wody. Z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 111 i 29
z innych podmiotów dostarczających wodę. Pod względem fizyko - chemicznym kwestionowano
6 próbek – wszystkie z indywidualnego ujęcia wody Stacji Paliw PKN ORLEN Zielona Góra – Racula
w zakresie parametru manganu.
Woda z tego ujęcia jest warunkowo przydatna do spożycia.
W

ciągu

roku,

podobnie

jak w latach ubiegłych nie odnotowano chorób i zatruć związanych ze spożyciem wody.
P
o
m
p
o
w
n
i
a wody dla miasta Zielona Góra przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze,
https://www.zwik.zgora.pl/o-spolce/multimedia/galeria-zdjec

Podsumowanie
1. Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miasta Zielona
Góra są wody podziemne.
2. Mieszkańcy miasta zaopatrywani byli w wodę do spożycia z 10 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wodę oraz 1 indywidualnego ujęcia wody.
3. Jakość wody w sieci na terenie miasta w 2018 r. pod względem fizyko-chemicznym kwestionowano w 6 próbkach wody, natomiast pod względem mikrobiologicznym w 8 próbkach wody.

Stan sanitarny miejsc wykorzystywanych do kąpieli i pływalni.

Park wodny w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze (Fot. Władysław Czulak)
http://zielonagora.wyborcza.pl

VIII.STAN SANITARNY
MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH
DO KĄPIELI I PŁYWALNI

Stan sanitarny miejsc wykorzystywanych do kąpieli i pływalni.

1. Stan sanitarny miejsc wykorzystywanych do kąpieli

W 2018 roku, na terenie miasta Zielona Góra zorganizowano 2 miejsca wykorzystywane
do kąpieli na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze,
należące do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Sezon kąpielowy pierwszego
miejsca okazjonalnie
a

wykorzystywanego rozpoczął się 30 czerwca i trwał do 29 lipca 2018 r.,

drugiego od 30 lipca do 28 sierpnia 2018 r. W

ramach kontroli wewnętrznej, przed rozpoczęciem oraz
w trakcie sezonu, organizator przeprowadził dwukrotnie
badania jakości wody. Na podstawie tych badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał oceny jakości wody. Jakość badanej wody
odpowiadała

wymaganiom

Zdrowia z dnia

rozporządzenia

Ministra

8 kwietnia 2011 r. w sprawie pro-

wadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli,
ul. Botaniczna, Zielona Góra http://www.zielonanews.pl

miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zielonej Górze pobrali również próbki wody do badań w ramach nadzoru sanitarnego
po wpłynięciu skarg dotyczących pojawienia się zmian skórnych po kąpieli w w/w miejscach.
Na podstawie wyników badań i oceny wizualnej wody stwierdzono, że zmiany skórne nie są
wywołane jakością wody –

nie stwierdzono zanieczyszczeń typu: zakwity sinic oraz obecności

w wodzie materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych i innych odpadów, pod względem mikrobiologicznym woda również spełniała wymagania w/w rozporządzenia. Informacje o jakości wody
w nadzorowanych miejscach wykorzystywanych do kąpieli raz w tygodniu były aktualizowane
i zamieszczane

na

stronie

internetowej

Wojewódzkiej

Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

w Gorzowie Wielkopolskim. Na terenie miasta Zielona Góra w sezonie letnim nie organizowano
kąpielisk.
2. Stan sanitarny pływalni.
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem i nadzorem nad pływalniami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody, regulują następujące akty prawne: ustawa z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych; rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Za bezpieczeństwo kąpiących się osób odpowiedzialny jest podmiot prowadzący działalność.
W przypadku pływalni jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie oraz właściwy miejscowo wójt
(burmistrz, prezydent miasta), zwani „zarządzającym obszarem wodnym”. Woda jest bezpieczna dla
zdrowia ludzkiego, jeżeli nie powoduje zagrożeń zdrowotnych. Kontrola jakości wody jest szczególnie ważnym elementem nadzoru sanitarnego na pływalniach. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
sprawują prewencyjny nadzór zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej. W mieście Zielona Góra funkcjonuje 1 pływalnia „mieszana” (kryto-odkryta)
i 5 pływalni krytych. Pływalnia „mieszana”, to pływalnia Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Stan sanitarny miejsc wykorzystywanych do kąpieli i pływalni.

w Drzonkowie, natomiast pływalnie kryte, to: w Kompleksie Sportowym Basen i Hala przy
ul. Wyspiańskiego, w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wyszyńskiego, w Pensjonacie Fitness i SPA
„Gregor” przy ul. Chmielnej, park wodny w Centrum Rekreacyjno – Sportowym przy ul. Sulechowskiej oraz pływalnia Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W roku 2018 w tych
obiektach

przeprowadzono

13

kontroli

wraz

z

pobraniem

próbek

wody.

Pływalnia

w Pensjonacie, Fitness i SPA „Gregor” przy ul. Chmielnej oraz dwie pływalnie Wojewódzkiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, zaopatrywane są z
indywidualnych ujęć wody, natomiast pozostałe pływalnie napełniane są wodą z wodociągów publicznych. Badania wody na
pływalniach w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wykonano
raz w roku, w zakresie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Escherichia coli, ogólna liczba
mikroorganizmów w 36ºC, Pseudomonas aeruginosa, chlor

Pływalnia kryto – odkryta WOSiR w Drzonkowie
https://www.wzielonej.pl

wolny, chlor związany, pH, redox, mętność, chloroform, ∑THM, azotany, utlenialność, Legionella sp.
Do badań laboratoryjnych pobrano 46 próbek wody z niecek basenowych, z czego 4 (ok. 9%)
kwestionowano pod względem fizyko-chemicznym. Pod względem mikrobiologicznym wszystkie
próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Ponadto z natrysków pobrano 13 próbek
wody do badań w kierunku Legionella sp., z czego kwestionowano 4 próbki (31%). Na podstawie
uzgodnionych z PPIS w Zielonej Górze harmonogramami, właściciele i administratorzy pływalni
prowadzili również badania wody dwa razy w miesiącu w ramach kontroli wewnętrznej. Zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, właściciele i administratorzy obiektów przeprowadzali badania ciepłej wody w natryskach w zakresie Legionella sp. Stan sanitarno-techniczny skontrolowanych pływalni oceniono jako dobry i bardzo dobry.
Obiekty wyposażone są w wydzielone zespoły higieniczno-sanitarne, tj.: toalety, natryski, szatnie.
Podsumowanie:
1.

Z 6 nadzorowanych pływalni pobrano łącznie 46 próbek wody basenowej. W zakresie parametrów fizyko-chemicznych kwestionowano 4 próbki (ok. 9%), natomiast w zakresie parametrów
mikrobiologicznych wszystkie próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Z natrysków pobrano 13 próbek wody do badań w kierunku Legionella sp., z czego kwestionowano 4 próbki (31%).

2.

Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze nie ma
obiektów, które należałoby ocenić jako niedostateczne. Właściciele i administratorzy pływalni
prowadzili badania wody w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia.

3.

W miejscach wykorzystywanych do kąpieli jakość wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością
wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

Dom Harcerza ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze

Fot. Dariusz Biczyński http://www.lzg24.pl/

IX. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ZAPOBIEGAWCZEGO
NADZORU SANITARNEGO

Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

1.

Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego obejmuje:
- opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
- wydawanie opinii sanitarnych na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
-

opiniowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,

- uczestniczeniu w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych poprzez stwierdzenie
zgodności ich wykonania z projektem budowlanym oraz z wymaganiami higienicznymi
i zdrowotnymi,
- wydawanie opinii sanitarnych oraz zgód na odstępstwa od warunków technicznych zgodnie
z kompetencjami określonymi w odrębnych przepisach.
Powyższe działania mają na celu minimalizowanie lub eliminowanie środowiskowych zagrożeń
zdrowia już na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego, projektowania i realizacji
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zapewnienie właściwych warunków
higienicznych i zdrowotnych w nowo realizowanych obiektach.

1.1.

Realizacja zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
Miaso Zielona Góra
Struktura wykonywanych zadań w 2018 r.
Opinie dotyczące planowania przestrzennego w gminie - 28%
Opinie dotyczące oceny oddziaływania planowanego przedsięwziecia na środowisko 20%
Uzgodnienia/opinie dotyczące dokumentacji projektowej -4%
Opinie dotyczące dopuszczenia do użytkowania obietów budowlanych - 41%
Inne opinie/wyjaśnienia - 7%
7%

28%

41%
4%

20%
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W 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w obszarze
dotyczącym: planowania przestrzennego w gminie, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, opiniowania dokumentacji projektowej, dopuszczenia do użytkowania obiektów
budowlanych wydał 127 opinii sanitarnych w tym 6 negatywnych, natomiast w 2017 r. wydał
189 opinii sanitarnych w tym 5 negatywnych.
1.1.1. Opinie dotyczące planowania przestrzennego w gminie.
W 2018 r. wydano 36 opinii sanitarnych dotyczących projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko wydano :
- 18 uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
- 18 opinii sanitarnych, wszystkie pozytywne, dotyczących projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Miasto Zielona Góra
Porównanie ilości wydanych opinii i uzgodnień dotyczących planowania
przestrzennego w gminie w latach 2016 - 2018
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Przy opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin analizowano wpływ ich ustaleń na
higienę środowiska i zdrowie ludzi. W szczególności zwracano uwagę na:

Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
- zapewnienie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na zasadach zbiorowego zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków;
- zabezpieczenie ludzi przed uciążliwością związaną z hałasem poprzez zastosowanie
odpowiednich rozwiązań technicznych, takich jak np. ekrany akustyczne;
- jednoznaczne zapisy planu zawierających dopuszczenia, ograniczenia, nakazy lub zakazy
w zagospodarowaniu terenów, w tym dotyczących lokalizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko;

- planowanie terenów mieszkaniowych i innych terenów chronionych w izolacji od terenów
przemysłowych, dróg krajowych/wojewódzkich, dróg dojazdowych do terenów produkcyjnych
i magazynowo-składowych oraz linii kolejowych w celu ograniczenia niekorzystnego
oddziaływania na mieszkańców;

- planowania terenów mieszkaniowych w odpowiedniej odległości od istniejących i planowanych
cmentarzy z uwzględnieniem zakazów obowiązujących w strefach ochronnych od cmentarzy,

- zastosowanie

rozwiązań

zapewniających

prawidłowe

usuwanie,

gromadzenie

i unieszkodliwianie odpadów, w tym zbieranie odpadów w sposób selektywny,

- eliminacje lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zapewnienia wymaganej
jakości powietrza na terenach zamieszkania i pobytu ludzi, miedzy innymi poprzez
zastosowanie odpowiednich technologii przemysłowych oraz stosowania w celach grzewczych
paliw

gwarantujących

zachowanie

dopuszczalnych

stężeń

lub

wartości

odniesienia

emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu,

- ograniczenie wpływu na zdrowie ludzi urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy do 100 kW lub przekraczającej 100 kW.
Uzgodniono miedzy innymi projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- obszaru położonego pomiędzy ul. Drzonków-Olimpijska i ul. Drzonków-Słoneczna;
- w rejonie ul. Róży Wiatrów;
- obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna;
- w rejonie ul. Ochla-Żagańska;
- w rejonie ul. Lisiej i ul. Krakusa;
- Śródmieście 18;
- w rejonie ul. Grzegorza Zarugiewicza;
- w rejonie ul. Jana z Kolna.

1.1.2.

Opinie dotyczące oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W 2018 r. wydano 25 opinii dotyczących oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

na środowisko na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
oddziaływania na środowisko. Opinie te dotyczyły określenia potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności określenia zakresu
raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W 3 opiniach stwierdzono potrzebę

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określono zakres raportu,
w 21 nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, w 1 sprawie brak było podstaw prawnych do zajęcia stanowiska przez organ PIS. Nie
wpłynął żaden wniosek w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Miasto Zielona Góra
Porównanie liczby wydanych opinii dotyczących oceny oddziaływania
planowanych przedsięwzięć na środowisko w latach 2016 - 2018.
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W postępowaniu dotyczącym określenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko

obowiązywała zasada przezorności. Wymagało to wnikliwej analizy danego

przedsięwzięcia w celu uzyskania pewności, że jego oddziaływanie nie będzie znaczące dla zdrowia
ludzi. Opinie przygotowywano biorąc pod uwagę:
- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia,
- powiązań z innymi przedsięwzięciami,
- emisje i występowanie innych uciążliwości,
- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania,
- prawdopodobieństwo oddziaływania, czas trwania, częstotliwość, odwracalność i zasięg
oddziaływania,
- usytuowanie w stosunku do istniejących i planowanych terenów zabudowy mieszkaniowej
i innych terenów chronionych.

Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazywano dla tych inwestycji,
których podstawowe dane charakteryzujące inwestycje świadczyły o prawdopodobieństwie
wystąpienia uciążliwego lub szkodliwego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi.
Opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydano dla
następujących przedsięwzięć:

- zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki nr 120/87 przy ul. Sulechowskiej;
- budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne wraz z przyłączem do miejskiej sieci
ciepłowniczej w Zielonej Górze na działce nr 182/2 obręb 40 Zielona Góra;

- funkcjonowaniu punktu do zbierania odpadów – w tym złomu na działce nr 167/8 obręb
31 przy ul. Henryka Sienkiewicza;
Nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko miedzy innymi dla
następujących przedsięwzięć:
- budowa budynku hali magazynowej z budynkiem biurowo – socjalno – technicznym wraz
z drogami, placami i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 18/7 Nowy Kisielin w Zielonej
Górze;
- budowa hali magazynowo-montażowej z częścią socjalną i zagospodarowaniem na działkach nr
400/15, 400/16, 400/17, 400/18 obręb 55 Nowy Kisielin w Zielonej Górze
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym dla
osiedla mieszkaniowego Savanna w Zielonej Górze – Ochla;

1.1.3.

Opinie dotyczące dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych
(na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
W 2018 r. w związku ze zgłoszeniem przez inwestora zakończenia robót budowlanych

uczestniczono w dopuszczeniu do użytkowania wybudowanych obiektów i wydano 52 opinie
sanitarne w sprawie wykonania obiektów zgodnie z projektem budowlanym i spełnienia wymagań
higienicznych i zdrowotnych, w tym 22 z zastrzeżeniami i 3 negatywne. W 2017 r. w tym zakresie
wydano 60 opinii - 6 z zastrzeżeniami i 2 negatywne.
Opinie negatywne wydano dla obiektów, w których nie zostały zakończone prace budowlane, pomimo
złożenia przez inwestora zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych i zamiarze przystąpienia do
użytkowania obiektu. Zakres niezakończonych prac był tak szeroki, że uniemożliwiał ocenę w sprawie
zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
Opinie z uwagami były wydawane na przykład gdy:
- nie przedstawiono wyniku badania wody pod względem bakteriologicznym pobranej z instalacji
wewnętrznej zrealizowanej inwestycji;
- nie przedstawiono protokołów odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;

Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
- obiekt został wykonany z odstępstwami od projektu budowlanego, ale odstępstwa nie
powodowały bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi np. zmiana układu ścian
działowych,

brak

ścian

działowych,

wykonanie

wentylacji

grawitacyjnej

zamiast

zaprojektowanej mechanicznej w pomieszczeniach ustępów, brak nawiewników w oknach;
- obiekt został wykonany zgodnie z projektem ale nie spełniał wymagań higienicznych
i zdrowotnych np. w zakresie rodzaju wentylacji pomieszczeń.
Nie wydano żadnego sprzeciwu przeciwko uruchomieniu lub dopuszczeniu do użytkowania
wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego.
Miasto Zielona Góra
Porównanie liczby wydanych opinii dotyczących dopuszczenia do
użytkowania obiektów budowlanych w latach 2016- 2018.
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Do ważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2018 r. należały:
- budowa hal: A II, A III, C 2 i C3, D I z zapleczem administracyjno-socjalnym wraz
z przynależnymi drogami w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa zespołu hal logistyczno
– magazynowo – usługowo - produkcyjnych wraz z częściami administracyjno-socjalnymi
i infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 16/10, 16/11, 16/12 obręb 55, przy ul. Nowy
Kisielin w Zielonej Górze”;
- budowa hali produkcyjno - magazynowej z częścią socjalno- biurową, budynku portierni, wiaty
nad miejscem do składowania odpadów, dróg, parkingów i placów manewrowych, zbiornika
retencyjnego wody deszczowej oraz wewnętrznych instalacji uzbrojenia terenu na działkach
nr 17/15, 17/16, 17/19 i 17/35 w obrębie nr 55 przy ul. Nowy Kisielin;
- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury
i Edukacji „Dom Harcerza” przy ul. Stefana Wyszyńskiego;
- budowa stacji paliw z myjniami (automatyczną i ręczną bezdotykową) wraz z infrastrukturą
techniczną na działce nr 214/22 w obrębie nr 12 przy ul. Gorzowskiej;
- budowa hali do gry w koszykówkę z częścią socjalną przy ul. Amelii;

Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
- budynek świetlicy i siłowni plenerowej części zadania inwestycyjnego: „Budowa zespołu
obiektów Centrum Rekreacyjno – Kulturowego wraz z drogą wewnętrzną na terenie działek nr
117/2, 217, 218, 220 obręb 48 położonych przy ul. Jeleniów;
- budynki mieszkalne wielorodzinne ul. Zamkowa, ul. Łężyca – Inwestycyjna, ul. Obywatelska,
ul. Augustowska, ul. Z. Godlewskiego.

1.1.4. Uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych.
W 2018 r. wydano 5 opinii sanitarnych w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej,
w tym 2 negatywne. W 2017 r. wydano w tym zakresie 2 opinie sanitarne - pozytywne.
W trakcie uzgadniania projektów budowlanych inwestycji kontrolowano, w przyjętych
rozwiązaniach projektowych, spełnienie wymagań higienicznych i zdrowotnych zapewniających
właściwe warunki sanitarne w miejscach pobytu ludzi a także odpowiednie warunki pracy dla osób
zatrudnionych w zakładzie pracy. Zwracano szczególną uwagę na zapewnienie prawidłowych ciągów
technologicznych i układu funkcjonalnego pomieszczeń, właściwego oświetlenia, odpowiedniej
wysokości, skutecznej wentylacji i ogrzewania pomieszczeń, właściwej gospodarki wodno –
ściekowej oraz odpadami.

1.1.5.

Inne opinie sanitarne i wyjaśnienia.
W 2018 r. zajęto 9 stanowisk na podstawie przepisów odrębnych, które dotyczyły między

innymi:
- opinii sanitarnych o pomieszczeniach przeznaczonych na wykonywanie działalności
gospodarczej objętej zakresem koncesji, udzielonej na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym,
- informacji o obowiązujących przepisach w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Powyższe stanowiska były zajmowane na wniosek zainteresowanych podmiotów i dotyczyły
spełnienia

wymagań

higienicznych

i

zdrowotnych.

Analiza

projektowanych

rozwiązań

przeprowadzana była w aspekcie oceny ryzyka narażenia ludzi na czynniki fizyczne, chemiczne
i biologiczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

1.2.

Kontrole obiektów i wizje terenowe.
W związku z działalnością kontrolną w zakresie nadzoru zapobiegawczego w 2018 r.

przeprowadzono ogółem 58 wizji i kontroli obiektów. Skontrolowano 56 obiektów w 25 obiektach
stwierdzono uchybienia. Dotyczyły one między innymi: braku protokołów i sprawdzeń wykonanych
instalacji, wykonanie obiektu niezgodnie z projektem budowlanym lub wymaganiami higienicznymi

Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
i zdrowotnymi, braku ukończenia wszystkich prac budowlanych. Stwierdzane w czasie kontroli
obiektu uchybienia były w większości przypadków w krótkim terminie usuwane.
Miasto Zielona Góra
Porównanie liczby kontroli i wizji terenowych przeprowadzonych
w latach 2016- 2018.
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Podsumowanie:
1. Zapobiegawczy nadzór sanitarny realizuje ustawowe obowiązki i zadania w zakresie ochrony
zdrowia publicznego w obszarze dotyczącym: planowania przestrzennego w gminie, oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opiniowania dokumentacji projektowej,
dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych, wydawania zgód dotyczących odstępstw
od przepisów prawa.
2. Celem nadzoru zapobiegawczego jest minimalizowanie lub eliminowanie środowiskowych
zagrożeń zdrowia już na etapie planowania przestrzennego i planowania inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz zapewnienie właściwych warunków higienicznych
i zdrowotnych podczas eksploatacji nowo realizowanych obiektów.
3. Działalność nadzoru zapobiegawczego jest ściśle związana z ilością planowanych
i realizowanych przedsięwzięć i inwestycji. Stanowiska zajmowane są na wniosek organów
prowadzących postępowanie lub zainteresowanych podmiotów. Ogólna ilość rozpatrywanych
spraw i wydanych opinii sanitarnych w 2018 r. była niższa niż w 2017 r. o około 32%.
4. Odsetek opinii negatywnych w 2018 r. wynosił około 4,7 % w 2017 r. – 2,6 %. Opinie
negatywne spowodowały, że proponowane przez wnioskodawców rozwiązania projektowe
w których nie uwzględniono wymagań higienicznych

i zdrowotnych były poprawiane

i ponownie przedkładane do uzgodnienia.
5. Nie wydano żadnego sprzeciwu przeciwko uruchomieniu lub dopuszczeniu do użytkowania
wybudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego.

Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia za 2018 r.

X. DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA
I OŚWIATY ZDROWOTNEJ

Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
Działania podejmowane w 2018 roku w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej,
dotyczyły profilaktyki chorób zakaźnych, zapobiegania nowotworom, profilaktyki nadwagi i otyłości
oraz profilaktyki uzależnień. Realizacja zadań odbywała się poprzez:
-

inicjowanie, wdrażanie i koordynowanie programów edukacyjnych,

-

organizowanie narad i szkoleń,

-

prowadzenie zajęć edukacyjnych,

-

udzielanie pomocy merytorycznej,

-

dystrybucję materiałów edukacyjnych,

-

nagłaśnianie problematyki zdrowotnej w lokalnych mediach,

-

nadzorowanie działalności oświatowo - zdrowotnej.
W roku sprawozdawczym nadzorowano działalność 142 placówek, w tym 100 placówki

oświatowo – wychowawczych i 42 podmiotów leczniczych. W nadzorowanych placówkach
przeprowadzono łącznie 94 wizytacje, podczas których oceniano sposób realizacji interwencji
programowych. Ponadto przeprowadzono 168 narad.

Realizowane programy profilaktyczne i kampanie prozdrowotne:
I.

PROFILAKTYKA NADWAGI I OTYŁOŚCI.
1.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”.
Głównym celem programu było kształtowanie prozdrowotnych nawyków
uczniów oraz pogłębienie wiedzy na temat znaczenia diety i aktywności
fizycznej. Program realizowany był w szkołach metodą projektu, dzięki
której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem
lokalnym opracowywali metody propagowania zasad zdrowego stylu
życia, przy wykorzystaniu różnorodnych form, m.in. prelekcji, zajęć

praktycznych, ćwiczeń, konkursów, przygotowywano własne ulotki i plakaty oraz stoiska
ze zdrową żywnością. Program realizowany był w 7 szkołach podstawowych i w 1 gimnazjum.
Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto 1 758 uczniów co stanowi 19 % uczniów
ze szkół realizujących

program

oraz

1125

rodziców.

W trakcie realizacji

programu

przeprowadzono 9 wizytacji, 7 narad, prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych,
udzielono 6 wywiadów oraz opracowano informacje na temat programu i zamieszczono na stronie
edukacyjnej i portalu facebook.
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II.

PROFILAKTYKA PALENIA TYTONIU.
1.

Ogólnopolski Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.
Celem

programu

było

zmniejszenie

zachorowań,

inwalidztwa

zdrowotnego i zgonów wynikających z palenia tytoniu poprzez
zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy. Program adresowany był do
uczniów wszystkich typów szkół, nauczycieli, pracowników podmiotów
leczniczych, pacjentów oraz osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach
programu
i jesienną.

Miejscem

zorganizowano

prowadzonych

działań

2

kampanie

edukacyjnych

antytytoniowe:
były:

placówki

wiosenną
nauczania

i wychowania, podmioty lecznicze, placówki wypoczynku letniego i zimowego, puby, kawiarnie,
ośrodki sportu i rekreacji, apteki, biblioteki oraz szkoły wyższe. Ogółem przeprowadzono
18 narad, zorganizowano 3 punkty informacyjno-edukacyjne dla 390 osób, prowadzono
dystrybucję materiałów edukacyjnych, udzielono 1 wywiadu oraz opracowano informacje na
temat programu i zamieszczono na stronie edukacyjnej i portalu facebook. Łącznie działaniami
edukacyjnymi objęto 7 450 osób. Ponadto z informacji przekazanych w lokalnych mediach
skorzystało około 80 000 osób (szacunkowa liczba odbiorców).
2.

Program „Czyste powietrze wokół nas”.
W ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia
Tytoniu realizowany był program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
pod nazwą ”Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu było
zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach,
gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą
przy nich tytoń oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony

dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. W ramach realizacji programu przeprowadzono 22
wizytacje, 17 narad oraz udzielono 4 wywiadów. Program realizowany był w 21 przedszkolach.
Łącznie realizacją objęto 939 przedszkolaków i 747 rodziców.
3.

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.
W

IV

klasach

szkoły

podstawowej

antytytoniowej edukacji

zdrowotnej

realizowany
pod

był

program

nazwą

„Bieg

po zdrowie”, którego głównym celem było zwiększenie wiedzy
i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości
palenia

papierosów

w 9 szkołach

i e papierosów.

podstawowych.

W

Program
ramach

realizowany

realizacji

przeprowadzono 15 narad, 9 wizytacji, prowadzono dystrybucję
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materiałów edukacyjnych oraz udzielono 7 wywiadów. Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto
522 uczniów oraz 463 rodziców.
III.

PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH.

1.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Głównym celem programu było przekazanie rzetelnych informacji na
temat zakażeń wirusem HIV oraz dostarczenie wiedzy i kształtowanie
właściwych postaw wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.
W ramach
edukacyjne,
informacyjne

profilaktyki
podczas

HIV/AIDS realizowano również

których

w placówkach

prowadzono
nauczania

kampanie

działania

edukacyjno-

i wychowania,

podmiotach

leczniczych, aptekach, pubach, placówkach wypoczynku letniego
i zimowego, salonach kosmetycznych i na uczelniach wyższych. Przeprowadzono 15 narad,
7 wizytacji, zorganizowano konferencję prasową oraz
edukacyjnych.

Program

profilaktyki

prowadzono dystrybucję materiałów

HIV/AIDS realizowany

był w 14 placówkach

nauczania

i wychowania oraz w 16 podmiotach leczniczych. Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto 11 720
osób.
Ponadto z informacji przekazanych w lokalnych mediach skorzystało około 80 000 osób
(szacunkowa liczba odbiorców).
2.

Kampania edukacyjna dotycząca profilaktyki grypy.
Celem kampanii społecznej było propagowanie informacji wśród ogółu
społeczeństwa na temat bezpiecznych zachowań zapobiegających szerzeniu
się zakażeń przenoszonych drogą kropelkową. W trakcie trwania kampanii
udzielono 1 wywiadu, opracowano informację na temat profilaktyki grypy
i

zamieszczono

na

stronie

edukacyjnej

i

portalu

facebook

oraz przeprowadzono 8 narad. Ponadto prowadzono dystrybucję materiałów
edukacyjnych

w placówkach

nauczania

i wychowania,

podmiotach

leczniczych, aptekach, placówkach wypoczynku zimowego oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto 13 886 osób. Ponadto z informacji przekazanych
w lokalnych mediach skorzystało około 80 000 osób (szacunkowa liczba odbiorców).
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IV.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEN OD ALKOHOLU, TYTONIU i INNYCH
ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH.

1.

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu

i innych środków psychoaktywnych”.
Głównym celem programu było ograniczenie używania tytoniu, alkoholu
i innych

substancji

psychoaktywnych.

Program

adresowany

był

do społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku
prokreacyjnym, lekarzy, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W ramach realizacji programu przeprowadzono 4 narady (G*-4, Z**-3),
udzielano porad oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych
podczas lokalnych imprez prozdrowotnych.
Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto 9 500 osób.
2.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Głównym celem programu było ograniczenie używania substancji
psychoaktywnych przez młodzież. W 2018 roku program realizowany był
w

3

szkołach

przeprowadzono

ponadgimnazjalnych. W trakcie realizacji
3

wizytacje

oraz udzielono

programu
1 wywiadu.

Ogółem działaniami edukacyjnymi objęto 311 uczniów i 245 rodziców.

3.

Kampania edukacyjna pn. „STOP dopalaczom”.
W 2018 roku realizowano kampanię dotyczącą zagrożeń związanych
z używaniem „nowych narkotyków - tzw. dopalaczy”. Celem kampanii
była edukacja młodzieży szkolnej na temat negatywnych skutków ich
zażywania. W trakcie trwania kampanii przeprowadzono
prowadzono

dystrybucję

materiałów

edukacyjnych

7 narad,

w placówkach

nauczania i wychowania, podmiotach leczniczych, na dworcu PKP,
ośrodkach sportu i rekreacji oraz podczas lokalnych imprez. Łącznie
działaniami edukacyjnymi objęto 15 600 osób.
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V.
1.

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW.
Wojewódzki Program Profilaktyki Nowotworów.
Celem programu było zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory
poprzez propagowanie profilaktyki pierwotnej nowotworów wśród ogółu
społeczeństwa.

Program realizowany

był w placówkach

nauczania

i wychowania, podmiotach leczniczych, ośrodkach sportu i rekreacji,
gabinetach kosmetycznych i zakładach fryzjerskich. W trakcie realizacji
programu przeprowadzono 11 wizytacji, 24 narady, udzielono 1 wywiadu,
prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz opracowano
informacje na temat profilaktyki nowotworów i zamieszczono na stronie edukacyjnej i portalu
facebook. Ponadto przeprowadzono w placówkach nauczania i wychowania 7 zajęć edukacyjnych
w których uczestniczyło 123 uczniów. Ogółem działaniami edukacyjnymi objęto 19 030 osób.
Ponadto informacje przekazane w lokalnych mediach skierowane były do około 80 000 osób
(szacunkowa liczba odbiorców).
VI.
1.

INNE DZIAŁANIA.
Wojewódzki Program Profilaktyki Wszawicy.
Celem

programu

było

zmniejszenie

występowania

wszawicy

w środowisku szkolnym i przedszkolnym. Program adresowany był do
dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów ze szkół podstawowych oraz
rodziców

i opiekunów

był w 8 szkołach

dzieci.

W 2018

podstawowych

oraz

roku

program realizowany

w 16

przedszkolach.

W ramach realizacji programu przeprowadzono 24 narady, 25 wizytacji
oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.
Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto 4 150 dzieci i uczniów oraz 3 120 rodziców.
2.

Światowy Dzień Zdrowia.
W 2018 roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony był pod hasłem:
„Zdrowie dla wszystkich”

Celem

kampanii

edukacyjnej

było

rozpowszechnienie informacji na temat zapewnienia wszystkim równego
dostępu do opieki medycznej. W trakcie realizacji działań edukacyjnych
przeprowadzono

5 narad,

prowadzono

dystrybucję

materiałów

edukacyjnych, udzielono 3 wywiadów w lokalnych stacjach radiowych,
zorganizowano 1 punkt informacyjny, w którym z porad skorzystało 80
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osób oraz opracowano informacje na temat obchodów Światowego Dnia Zdrowia i zamieszczono
na stronie edukacyjnej i portalu facebook. Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto 12 250.
Ponadto z informacji przekazanych w lokalnych mediach skorzystało około 80 000 osób
(szacunkowa liczba odbiorców).
3.

Bezpieczne i zdrowe wakacje/ferie.
Celem kampanii była edukacja z zakresu zapobiegania chorobom
zakaźnym, uzależnień oraz szkodliwości promieniowania UV. Adresatami
kampanii

były

dzieci,

na koloniach, obozach

młodzież,
i

ich rodzice

zimowiskach.

oraz

W ramach

wychowawcy
kampanii

przeprowadzono 28 narad, 27 wizytacji, udzielono 10 wywiadów oraz
prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Łącznie działaniami
edukacyjnymi objęto 11 150 osób. Ponadto z informacji przekazanych w lokalnych mediach
skorzystało około 80 000 osób (szacunkowa liczba odbiorców).

4.

Krajowy Dzień Szczepień Ochronnych.

Zdjęcie 1: Źródło PSSE Zielona Góra.

7 grudnia 2018 roku w ramach obchodów Krajowego Dnia Szczepień Ochronnych
zorganizowano konferencję prasową oraz 2 punkty informacyjno-edukacyjne, w których udzielono
porad 130 osobom oraz prowadzono rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.
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VII.

UDZIAŁ W LOKALNYCH IMPREZACH PROZDROWOTNYCH.

1.

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Zdjęcie 2: Źródło PSSE Zielona Góra.

15 marca 2018 roku Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej
Górze zorganizował na terenie Zespołu Szkół Akademickich w Zielonej Górze XXVI Ogólnopolską
Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia. W tym dniu pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Zielonej Górze w zorganizowanym punkcie informacyjnym udzielały porad,
prowadziły rozdawnictwo materiałów edukacyjnych oraz wykonywały pomiary tkanki tłuszczowej,
a także prezentowały i testowały alkogogle. Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto 90 osób.

2.

Lubuski Piknik Zdrowia.

Zdjęcie 3: Źródło PSSE Zielona Góra.

17 czerwca 2018 roku Urząd Marszałkowski zorganizował w Wojewódzkim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Zielonej Górze Lubuski Piknik Zdrowia, podczas którego pracownice Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologiczne w Zielonej Górze prowadziły dla 200 zainteresowanych osób
poradnictwo i rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.
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3.

Pola Nadziei.

Zdjęcie 4: Źródło PSSE Zielona Góra.

29 września 2018 roku Hospicjum w Zielonej Górze zorganizowało na parkingu
przy Urzędzie Miasta akcję „Pola Nadziei”. W tym dniu pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologiczne w Zielonej Górze udzielały w punkcie informacyjnym porad oraz prowadziły
rozdawnictwo materiałów edukacyjnych. Łącznie działaniami objęto około 200 osób.

4.

Inne imprezy prozdrowotne.

Zdjęcie 5: Źródło PSSE Zielona Góra.

Ponadto pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze
udzielały porad i prowadziły rozdawnictwo materiałów edukacyjnych w punktach informacyjnych
zorganizowanych w placówkach nauczania i wychowania. Łączenie zorganizowano 9 punktów,
w których z porad skorzystało 1 200 osób.
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VIII.

WSPÓŁPRACA.

W 2018 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zielonej Górze prowadząc
działalność oświatowo - zdrowotną współpracowała z:
–

Urzędem Marszałkowskim,

–

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze,

–

Lubuskim Oddziałem Okręgowego PCK w Zielonej Górze,

–

Stowarzyszeniem „Zielona Góro zacznij biegać”,

–

Hospicjum w Zielonej Górze,

–

placówkami nauczania i wychowania,

–

placówkami wypoczynku letniego i zimowego,

–

podmiotami leczniczymi,

–

ośrodkami sportu i rekreacji,

–

uczelniami wyższymi,

–

pubami i restauracjami,

–

aptekami,

–

zakładami fryzjerskimi i gabinetami kosmetycznymi,

–

lokalnymi mediami.

IX. PODSUMOWANIE.

1.

Zadania realizowane w 2018 roku w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej wynikały
z kontynuacji lub wdrażania programów edukacyjnych oraz kampanii prozdrowotnych
związanych z aktualną sytuacją zdrowotną w kraju.

2.

W

trakcie realizacji

programów

edukacyjnych

i kampanii

prozdrowotnych

wykorzystywano różnorodne formy takie jak: narady, instruktaże, konferencje, szkolenia,
organizowano punkty informacyjne oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.
3.

Podczas prowadzonych wizytacji i narad stwierdza się bardzo duże zainteresowanie tematyką
prozdrowotną wśród uczniów, kadry pedagogicznej, pacjentów oraz pracowników podmiotów
leczniczych, którzy bardzo chętnie uczestniczą w realizowanych programach i kampaniach.

4.

Bardzo

ważna rolą

w zakresie

prowadzonych

działań

prozdrowotnych

jest

edukacja

społeczeństwa poprzez lokalne media, które wykazują bardzo duże zainteresowanie działaniami
promującymi zdrowie.
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XI. DZIAŁALNOŚĆ
LABORATORYJNA
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Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze
w 2018 roku w ramach nadzoru sanitarnego kontynuował wykonywanie badań na potrzeby pięciu
stacji sanitarno-epidemiologicznych, tj.: w Zielonej Górze, w Krośnie Odrzańskim, w Nowej Soli,
w Żaganiu i w Żarach. Wykonano również badania środowiska pracy w obiekcie nadzorowanym przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
Tabela 1.1. Zestawienie głównych kierunków badań wykonywanych przez Oddział Laboratoryjny
PSSE w Zielonej Górze, dla poszczególnych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Rodzaj i zakres badań.

Badania

środowiskowe

Zielona
Góra

Krosno
Odrzańskie

Nowa
Sól

Żagań

Żary

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
-

+
+
-

+
-

+
-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Czynniki chemiczne

+

+

+

-

+

Badania ozdrowieńców, nosicieli i osób ze
styczności w kierunku Salmonella i Shigella
Kontrola autoklawów

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

Badania
wody do
spożycia

Fizyczne
Chemiczne
Mikrobiologiczne

Badania wody ciepłej w kierunku oznaczeń
Legionella sp.
Badania wody z basenów kąpielowych
Badania wody z kąpielisk

Badania
środowiska
pracy
Badania z
zakresu
mikrobiologi
i medycznej
i sanitarnej

Badania wody powierzchniowej ujmowanej
na potrzeby wody do spożycia
Badania czynników chemicznych powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi
Badania natężenia hałasu w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi
Czynniki fizyczne

Kontrola komory dezynfekcyjnej
Badania od uczniów i studentów

Wykres 1. Procentowy podział parametrów wykonywanych w 2018 r. przez Oddział Laboratoryjny,
dla poszczególnych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
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W ramach nadzoru sanitarnego w 2018 r. były wykonywane następujące badania:


środowiskowe,



środowiska pracy



z zakresu mikrobiologii medycznej i sanitarnej.

Łącznie wykonano 4576 badania i pomiary, co w przeliczeniu na zbadane parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne daje liczbę 16089.
Tabela 1.2 Liczba wykonanych badań/pomiarów i parametrów w 2018 r.
Rodzaj nadzorowanych
Badania/
Liczba wykonanych oznaczeń
Lp.
badań/pomiarów
pomiary
chemiczne fizyczne mikrobiologiczne
1.
Badania środowiskowe
2412
2590
5621
4038
2.
3.

Badania/pomiary środowiska
pracy
Badania z zakresu mikrobiologii
medycznej i sanitarnej
RAZEM:

93

127

73

0

2071

0

0

3640

4576

2717

5694

7678

Wykres 2. Porównanie liczby badań/pomiarów i łącznej liczby oznaczeń wykonanych przez Oddział
Laboratoryjny PSSE w Zielonej Górze w latach 2016-2018.
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Wykres 3.. Porównanie liczby oznaczeń chemicznych, fizycznych i bakteriologicznych wykonanych
przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Zielonej Górze w latach 2016-2018 .
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Tabela 1.3 Liczba wykonanych badań/pomiarów i parametrów w 2018 r. dla powiatu grodzkiego
Zielona Góra.
Lp
.
1.
2.
3.

Rodzaj nadzorowanych
badań/pomiarów

Badania
pomiary

Badania środowiskowe
Badania/pomiary
środowiska pracy
Badania z zakresu
mikrobiologii medycznej i
sanitarnej

RAZEM:

Liczba wykonanych oznaczeń
chemiczne

fizyczne

mikrobiologiczne

475

462

968

668

7

18

0

0

126

0

0

126

608

480

968

794

Wykres 4. Liczba wykonanych parametrów dla powiatu grodzkiego Zielona Góra w latach 20162018.

parametry
mikrobiologiczne

2500
2000

686

794

parametry fizyczne

565

1500
1015

1000
500
0

799

968

546

429

480

2016 r.

2017 r.

2018r.

parametry
chemiczne

Tabela 1.4 Liczba wykonanych badań/pomiarów i parametrów wykonanych w 2018 r. dla powiatu
ziemskiego Zielona Góra.
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj nadzorowanych
badań/pomiarów

Badania/
pomiary

Liczba wykonanych oznaczeń
chemiczne

fizyczne

mikrobiologiczne

Badania środowiskowe
Badania/pomiary środowiska
pracy
Badania z zakresu mikrobiologii
medycznej i sanitarnej

464

570

925

804

0

0

0

0

47

0

0

47

RAZEM:

511

570

925

851

Wykres 5. Liczba wykonanych parametrów dla powiatu ziemskiego Zielona Góra w latach
2016- 2018.
parametry
mikrobiologiczne
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Działalność laboratoryjna
Badania środowiskowe.
W 2018 r. w Oddziale Laboratoryjnym w ramach nadzoru sanitarnego wykonano łącznie
2 412 badania / 12249 parametry w próbkach środowiskowych.
Wykres 6. Porównanie liczby oznaczeń środowiskowych wykonanych w latach 2016 – 2018.
588056635621
6000
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0

4038

3530
3129
2590

oznaczenia
chemiczne

28862616

oznaczenia fizyczne

2016 r.

oznaczenia
mikrobiologiczne

2017 r.

2018 r.

Badania środowiskowe w 2018 r. obejmowały badania próbek wody tj.: przeznaczonej do spożycia w
ramach monitoringu grypy A i grupy B; wody ciepłej w kierunku badań Legionella sp.,
powierzchniowej ujmowanej z rzeki Obrzyca na potrzeby wody do spożycia; z pływalni i kąpielisk
oraz badania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Badania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonywane były z uwagi na
skargi ludności. W 2018 r. stanowiły 0,4 % wszystkich badań środowiskowych. W
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w 2018 r. zostały przeprowadzone pomiary
hałasu komunalnego oraz oznaczenia tlenku węgla i czterochloroetylenu.

Wykres 7.. Liczba badań i oznaczeń chemicznych oraz fizycznych wykonanych przez Oddział
Laboratoryjny PSSE w Zielonej Górze w pomieszczeniach mieszkalnych w latach 2016-2018.
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Wykres 8. Łączna liczba pomiarów/ oznaczeń wykonanych w pomieszczeniach mieszkalnych w latach
2016-2018.
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W 2018 r. odnotowano
ponowny wzrost liczby badań
próbek wody w zakresie
wykonywania bakterii
Legionella sp.
W ramach nadzoru
sanitarnego wykonano łącznie
129 badań próbek wody
ciepłej z czego 54 badania
wykonano na pływalniach.
Źródło: iplywamy.pl

Wykres 9. Liczba badań próbek wody ciepłej wykonanych w kierunku bakterii Legionella sp. w latach
2016-2018.
129

150
100
100

2016r.

73

2017r.

50

2018r.

0
2016r.

2017r.

2018r.

Wykres 10. Liczba badań próbek wody ciepłej wykonanych w kierunku bakterii Legionella sp.
dla poszczególnych stacji sanitarno-epidemiologicznych w latach 2016 – 2018.
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Wykres 11. Liczba badań próbek wody ciepłej wykonanych w kierunku bakterii Legionella sp.
na pływalniach dla poszczególnych stacji sanitarno-epidemiologicznych w 2018 r.
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Badania środowiska pracy.
W 2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego badania/ pomiary czynników szkodliwych w środowisku
pracy w ramach nadzoru sanitarnego wykonano dla 11 obiektów tj. w zakładach obróbki metali,
obróbki drewna, obróbki szkła, napraw urządzeń elektronicznych, u producenta izolacji termicznych,
w drukarni, betoniarni i na oczyszczalni ścieków.

źródło: cyberbiznes.pl

Wykonano badania stężenia metali, badania rozpuszczalników organicznych, badania amoniaku i
formaldehydu oraz przeprowadzono pomiary zapylenia i hałasu.

Łącznie w 2018 r. wykonano 93 badania na stanowiskach pracy,
co daje 200 oznaczeń chemicznych i fizycznych.
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Wykres 12. Porównanie liczby oznaczeń środowiska pracy wykonanych w latach 2016 - 2018.
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Wykres 13. Liczba oznaczeń środowiska pracy wykonanych dla poszczególnych stacji sanitarnoepidemiologicznych w latach 2016-2018.
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Badania z zakresu mikrobiologii medycznej i sanitarnej
Z zakresu mikrobiologii medycznej i sanitarnej, w ramach nadzoru sanitarnego w 2018 r.
wykonywano badania:
- materiału diagnostycznego od człowieka
- w kierunku kontroli skuteczności procesów sterylizacji.
- do celów sanitarno – epidemiologicznych, próbek pobranych od uczniów i studentów
W ramach posiewów testów do biologicznej kontroli skuteczności procesów sterylizacji
w autoklawach ( sporale ) wykonano 51 badań.
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Wykres 14. Porównanie liczby przeprowadzonych atestacji urządzeń sterylizujących w latach 20162018.
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Wykres 15. Porównanie liczby wykonanych badań do celów sanitarno – epidemiologicznych próbek
pobranych od uczniów i studentów w latach 2016-2017.
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Wykres 16. Porównanie liczby oznaczeń wykonanych z zakresu mikrobiologii medycznej i sanitarnej
w latach 2016 - 2018.
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Wykres 17. Liczba oznaczeń z zakresu mikrobiologii medycznej i sanitarnej wykonanych
w 2016-2017 dla poszczególnych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
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Podsumowanie:
1. W 2018 r. Oddział Laboratoryjny rozszerzył Zakres Akredytacji Nr AB 622 o cztery metody
badawcze z zakresie oznaczania: potencjału redox, stężenia chloru wolnego, związanego
i ogólnego wykonywanych w próbkach wody na pływalniach.
2. W ramach działalności statutowej w 2018 r. wykonano łącznie 4576 badania i pomiary co
w przeliczeniu na zbadane parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne daje liczbę 16089.
Ilość badań/ parametrów w porównaniu do 2017 r. zmalała o 20 % i stanowiła 16 %
wszystkich badań wykonanych w 2018 r. przez Oddział Laboratoryjny. Pozostała działalność
laboratoryjna została wykonana w ramach zleceń/ umów od klientów zewnętrznych.
3. Największą liczbę badań/parametrów w ramach nadzoru sanitarnego Oddział Laboratoryjny
wykonał dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze tj. 30 %
ogólnej liczby, następnie dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli
27%, 17% dla Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim oraz
po 13% dla Powiatowych Stacji Sanitarnych w Żarach oraz w Żaganiu.
4. Zmniejszyła się ilość badań czynników szkodliwych wykonywanych w środowisku pracy
z 214 parametrów w 2017 r. na 200 parametrów wykonanych w 2018 r.
5. Po raz pierwszy w 2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego zostały wykonane badania
potencjału redox, stężenia chloru wolnego, ogólnego i związanego, w momencie pobrania
próbki na pływalniach.

Podsumowanie miasto Zielona Góra
I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

W 2018 r zarejestrowano 3127 (zap. 2231,77) zachorowań na choroby zakaźne to jest o 78
przypadku mniej niż w 2017 r. , w którym zarejestrowano3205 (zap. 2296,5). Przyczyną spadku
zachorowań był głównie spadek zachorowań na ospę wietrzną – o 481 przypadków.
W 2018 r zarejestrowano wzrost zatruć pokarmowych w grupie chorób szerzących się drogą
pokarmową wywołanych pałeczkami Salmonella z 5 zachorowań (zap.3,58) w 2017 r.
do 10 zachorowań (zap.7,14) w 2018 r.; zachorowań grupie chorób szerzących się droga
pokarmową zarejestrowano wzrost wywołane przez Camphylobacter z 1 przypadku (zap. 0,46)
w 2017 r. do 2 przypadków (zap. 0,93) w 2018 r.; zachorowań na inne bakteryjne zakażenia
jelitowe – wywołane przez Yersinia enterocolitica do 1 przypadku (zap.0,46) w 2018 r.;
zachorowań na inne bakteryjne zakażenia jelitowe – wywołane przez Clostridium difficile
z 22 przypadków (zap. 15,76) w 2017 r. do 45 przypadków (zap. 32,12) w 2018 r.;. zachorowań
na inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 z 1 przypadku (zap. 0,07) w 2017 r. do
2 przypadków (zap. 0,14) w 2018 r.; zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe nieokreślone
z 3 przypadków (zap. 2,14) w 2017 r. do 8 przypadków (zap. 5,71) w 2018 r.
Zarejestrowano spadek zachorowań w grupie chorób szerzących się drogą pokarmową na:
WZW typu A z 5 zachorowań (zap. 3,58) w 2017 r. do 0 zachorowań (zap. 0,00) w 2018 r. ;
wirusowe zakażenie jelitowe wywołane rotawirusami z 79 przypadków (zap. 56,51) do
32przypadków (zap. 22,84) w 2018 r.; wirusowe zakażenie jelitowe u dzieci do lat 2 z 45
zachorowań (zap. 3,22) w 2017 r. do 24 zachorowań (zap. 1,71) w 2018 r. oraz biegunki
o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu z 436 zachorowań (zap. 312,41) w 2017 r. do 289
zachorowań (zap. 2016,26) w 2018 r.
Wśród chorób krwiopochodnych odnotowano wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie
wątroby typu B z 0 przypadku (zap. 0,00) w 2017 r. do 3 zachorowań (zap. 2,14) w 2018 r.;
zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C z 15 przypadków (zap. 10,73) w 2017 r. do
19 zachorowań (zap. 13,56) w 2018 r.; nowo wykryte zakażenia HIV z 11 przypadków
(zap. 7,88) w 2017 r. do 14 przypadków (zap. 9,99) w 2018 r.
W grupie chorób przeciwko, którym prowadzone są szczepienia ochronne nie notowano
zachorowań na błonicę, tężec, odrę, różyczkę i poliomyelitis. Zarejestrowano spadek
zachorowań na; ospę wietrzną z 1144 przypadków (zap. 819,72) w 2017 r. do 663 przypadków
(zap. 483,19 ) w 2018 r.; świnkę z 5 przypadków (zap. 3,58) w 2017 r. do 3 przypadków
(zap. 2,14) w 2018 r.;
Natomiast zarejestrowano wzrost zachorowań na gruźlicę z 12 przypadków (zap. 8,60)
w 2017 r. do 18 przypadków (zap.12,85) w 2018 r.
Odnotowano wzrost zachorowań na szkarlatynę z 75 przypadków (zap. 53,74) w 2017 r.
do 97 przypadków (zap. 53,74) w 2018 r.
Zarejestrowano spadek zachorowań na boreliozę z 137 przypadków (zap. 98,13) w 2017 r.
do 94 zachorowań (zap. 67,09) w 2018 r.
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W 2018 r. zarejestrowano 30 odczynów NOP, sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do 2017
roku, w którym zarejestrowano również 30. Wszystkie NOP-y miały przebieg łagodny
i dotyczyły odczynu w miejscu podania preparatu do immunizacji.

II. Stan sanitarny podmiotów leczniczych
W 2018 r. w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Zielonej Górze
znajdowało się 405 obiektów prowadzących działalność leczniczą.
Skontrolowano 155 obiektów prowadzących działalność leczniczą, co stanowi (38,3%; w roku
2017 – 40%).
Przeprowadzono 186 kontroli.
Wydano 10 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości ujemnie rzutujących na stan
sanitarno – higieniczny i funkcjonalność obiektów.
Wydano 79 zaleceń pokontrolnych, nakazujących usunięcie drobnych uchybień higienicznosanitarnych.
Wydano 9 decyzji o opłacie1)
Wydano 8 decyzji o przedłużeniu terminu wykonania nałożonych obowiązków.
Wydano 1 decyzję na podstawie art. 105 k.p.a.
Stan techniczno-sanitarny nadzorowanych podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych
ulega systematycznej poprawie.
Skontrolowane zakłady lecznicze udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
zakończyły wdrażanie programów dostosowania pomieszczeń do obowiązujących wymagań.
W wielu przypadkach programy stały się bezprzedmiotowe z uwagi na zmianę przepisów.
W

większości

skontrolowanych

podmiotach

leczniczych

gospodarka

odpadami

niebezpiecznymi prowadzona jest w sposób prawidłowy oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975).
W żadnym z zakładów objętych kontrolą, udzielających świadczeń zdrowotnych z użyciem narzędzi
wielorazowego

użytku,

nie

stwierdzono,

by

ich

sterylizacja

odbywała

się

w sterylizatorze na suche gorące powietrze.

III.Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
W 2018 roku skontrolowano 47,43 %, obiektów użyteczności publicznej znajdujących się
w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, ( 2017 r39,5%).
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Nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny stwierdzono w 12 obiektach, tj. 5,91 %
skontrolowanych placówek. ( 2017 r.- 10%).
Najczęstsze uchybienia dotyczyły: złego stanu sanitarno-technicznego podłóg, ścian, sufitów
i

wyposażenia

w

pomieszczeniach

sanitarno-higienicznych,

korytarzach,

ciągach

komunikacyjnych oraz innych pomieszczeniach, braku czystości i porządku na terenie
obiektów, braku warunków do higienicznego spożywania posiłków przez personel.
Największe zagrożenie w zakładach kosmetycznych, może stanowić wykonywanie usług
z naruszeniem ciągłości tkanek przy użyciu niesterylnych narzędzi, dlatego w czasie kontroli
sprawdzano wdrożenie i stosowanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami
oraz chorobami zakaźnymi.

IV. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych
W 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego przeprowadzono więcej kontroli o 108, podczas
których nałożono więcej mandatów karnych o 13 na kwotę większą o 3500 zł.
W trakcie kontroli pobrano o 64 próbek więcej, a wyniku przeprowadzonych badań więcej
zostało zakwestionowanych o 2 próbki więcej.
W związku z przeprowadzonymi kontrolami wydano więcej decyzji: administracyjnych
o 1 oraz o ustaleniu opłaty za czynności kontrolne i zdyskwalifikowane próbki środków
spożywczych o 32 na kwotę większą o 27139,54 zł
Sporządzono mniej wniosków o nałożenie kary pieniężnej do Lubuskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o 6.

V. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych
W 2018 r. stan sanitarno – techniczny zakwestionowano w 14 obiektach, co stanowi 7 %
skontrolowanych placówek ( w 2017 r. zły stan sanitarno – techniczny odnotowano w 16 %
skontrolowanych placówek).
Zwiększeniu uległa liczba mandatów karnych z 4 nałożonych w 2017 roku do 7 mandatów
karnych w 2018r., za stwierdzone zaniedbania czystości i porządku w placówkach nauczania,
wychowania i opieki.
Przeprowadzone w 2018 r. kontrole sprawdzające wykonanie nakazów wydanych wcześniejszymi
decyzjami i zaleceniami, wykazały poprawę ich stanu sanitarno – technicznego. Z uwagi na brak
środków finansowych wydano 5 decyzji prolongujących termin wykonania obowiązków.
W stosunku do 2017 r. liczba wniesionych interwencji na warunki pobytu dzieci i młodzieży
w placówkach nauczania, wychowania i opieki uległa zwiększeniu. ( 2017-7, 2018-12)
W zakresie higieny pracy umysłowej ucznia, w 2018 r., nie stwierdzono nieprawidłowości.
(przeanalizowano 264 tygodniowe plany zajęć lekcyjnych).
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Przeprowadzona, w 2018 r., ocena dostosowania mebli do wzrostu uczniów wykazała
nieprawidłowość w 3 placówkach.
Liczba ciężkiej wagi tornistrów i plecaków wśród uczniów wyraźnie zmalała z 71 % w 2017 r.
do 59 % w 2018r.
Wszystkim uczniom, skontrolowanych w 2018r., placówek zapewniono możliwość pozostawiania
podręczników. Jednak z uwagi na zadawane, przez nauczycieli prace domowe, uczniowie nie
korzystają z tej możliwości.
Działające w szkołach gabinety profilaktycznej opieki medycznej są w dobrym stanie sanitarno technicznym. Opieka zdrowotna realizowana jest przez pielęgniarki medycyny szkolnej.
Podobnie, jak w latach poprzednich, w przedszkolach publicznych, dzieci nie mają zapewnionej
opieki medycznej.
W stosunku do 2017 r. wzrosła liczba placówek organizujących wypoczynek dla dzieci
i młodzieży (93 w 2017 r. i 115 w 2018 r.), zwiększeniu uległa ilość uczestników wypoczynku
z 2296 w 2017r. do 3840 w 2018 r.
Przeprowadzone w 2018r. kontrole placów zabaw i terenów rekreacyjnych, zorganizowanych przy
żłobkach, przedszkolach i szkołach wykazały nieprawidłowość w 3 placówkach (zły stan
techniczny nawierzchni boiska sportowego oraz brak regulaminu użytkowania sprzętu na placu
zabaw).
W 2018 r. wydano 12 pozytywnych opinii sanitarnych dla placówek opiekuńczowychowawczych, które niezbędne są do rejestracji w urzędzie miasta.

VI. Warunki sanitarno-higieniczne w środowisku pracy
Ilość stwierdzanych chorób zawodowych zależy od ilości zgłoszonych podejrzeń chorób
zawodowych i rozpoznanych chorób zawodowych przez jednostki orzecznicze pierwszego stopnia
tj. Poradnie Chorób Zawodowych. W 2018 r. stwierdzono 7 chorób zawodowych.
W 2018 roku odnotowano znaczny wzrost zgłoszonych zatruć środkami zastępczymi w stosunku
do roku poprzedniego szczególnie w okresie wakacyjnym. Dotyczy to ludzi młodych w wieku od
18 do 30 r. ż.
W 2018 r. nadzorem w powiecie grodzkim objęto 149 zakładów pracy gdzie przeprowadzono
156 kontroli w tym w narażeniu na czynniki przekraczające NDS lub NDN *** , pracowało
528 osób. PPIS wydał 6 decyzji dotyczących obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych.
W zakresie czynników rakotwórczych w 2018 r. przeprowadzono 3 kontrole warunków pracy
gdzie pracownicy narażeni byli m.in. na pyły drewna, azbest i formaldehyd. W kontrolach tych nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W skontrolowanych zakładach pracy najczęściej stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły : braku
aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, zły stan sanitarno-
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techniczny pomieszczeń pracy i zaplecza socjalnego oraz nieaktualną lub niekompletna
dokumentację z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ogółem PPIS w Zielonej Górze wydał 46 decyzji nakazujących poprawę warunków pracy
zatrudnionych.
W zakresie bieżącego stanu sanitarnego w zakładzie, nie ukarano mandatem karnym w 2018 r.
żadnego z pracodawców.

VII.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miasta Zielona
Góra są wody podziemne.
Mieszkańcy miasta zaopatrywani byli w wodę do spożycia z 10 wodociągów zbiorowego
zapatrzenia wodę oraz 1 indywidualnego ujęcia wody.
Jakość wody w sieci na terenie miasta w 2018 r. pod względem fizyko-chemicznym
kwestionowano w 6 próbkach wody, natomiast pod względem mikrobiologicznym w 8 próbkach
wody.
VIII.

Stan sanitarny miejsc wykorzystywanych do kąpieli i basenów kąpielowych.

Z 6 nadzorowanych pływalni pobrano łącznie 46 próbek wody basenowej. W zakresie
parametrów fizyko-chemicznych kwestionowano 4 próbki (ok. 9%), natomiast w zakresie
parametrów mikrobiologicznych wszystkie próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Z natrysków pobrano 13 próbek wody do badań w kierunku Legionella sp., z czego
kwestionowano 4 próbki (31%).
Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze nie ma
obiektów, które należałoby ocenić jako niedostateczne. Właściciele i administratorzy pływalni
prowadzili badania wody w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z wymaganiami w/w
rozporządzenia.
W miejscach wykorzystywanych do kąpieli jakość wody odpowiadała wymaganiom
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad
jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

IX. Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
Zapobiegawczy nadzór sanitarny realizuje ustawowe obowiązki i zadania w zakresie ochrony
zdrowia publicznego w obszarze dotyczącym: planowania przestrzennego w gminie, oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opiniowania dokumentacji projektowej,
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dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych, wydawania zgód dotyczących odstępstw
od przepisów prawa.
Celem nadzoru zapobiegawczego jest minimalizowanie lub eliminowanie środowiskowych
zagrożeń zdrowia już na etapie planowania przestrzennego i planowania inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz zapewnienie właściwych warunków higienicznych
i zdrowotnych podczas eksploatacji nowo realizowanych obiektów.
Działalność nadzoru zapobiegawczego jest ściśle związana z ilością planowanych
i realizowanych przedsięwzięć i inwestycji. Stanowiska zajmowane są na wniosek organów
prowadzących postępowanie lub zainteresowanych podmiotów. Ogólna ilość rozpatrywanych
spraw i wydanych opinii sanitarnych w 2018 r. była niższa niż w 2017 r. o około 32%.
Odsetek opinii negatywnych w 2018 r. wynosił około 4,7 % w 2017 r. – 2,6 %. Opinie
negatywne spowodowały, że proponowane przez wnioskodawców rozwiązania projektowe
w których nie uwzględniono wymagań higienicznych

i zdrowotnych były poprawiane

i ponownie przedkładane do uzgodnienia.
Nie wydano żadnego sprzeciwu przeciwko uruchomieniu lub dopuszczeniu do użytkowania
wybudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego.

X. Działalność w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.
Zadania realizowane w 2018 roku w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej wynikały
z kontynuacji lub wdrażania programów edukacyjnych oraz kampanii prozdrowotnych
związanych z aktualną sytuacją zdrowotną w kraju.
W

trakcie realizacji

programów

edukacyjnych

i kampanii

prozdrowotnych

wykorzystywano różnorodne formy takie jak: narady, instruktaże, konferencje, szkolenia,
organizowano punkty informacyjne oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.
Podczas prowadzonych wizytacji i narad stwierdza się bardzo duże zainteresowanie tematyką
prozdrowotną wśród uczniów, kadry pedagogicznej, pacjentów oraz pracowników podmiotów
leczniczych, którzy bardzo chętnie uczestniczą w realizowanych programach i kampaniach.
Bardzo

ważna rolą

w zakresie

prowadzonych

działań

prozdrowotnych

jest

edukacja

społeczeństwa poprzez lokalne media, które wykazują bardzo duże zainteresowanie działaniami
promującymi zdrowie.

XI. Działalność laboratoryjna.
W 2018 r. Oddział Laboratoryjny rozszerzył Zakres Akredytacji Nr AB 622 o cztery metody
badawcze z zakresie oznaczania: potencjału redox, stężenia chloru wolnego, związanego
i ogólnego wykonywanych w próbkach wody na pływalniach.
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W ramach działalności statutowej w 2018 r. wykonano łącznie 4576 badania i pomiary
co

w przeliczeniu na zbadane parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne daje

liczbę 16089. Ilość badań/ parametrów w porównaniu do 2017 r. zmalała o 20 % i stanowiła 16
% wszystkich badań wykonanych w 2018 r. przez Oddział Laboratoryjny. Pozostała działalność
laboratoryjna została wykonana w ramach zleceń/ umów od klientów zewnętrznych.
Największą liczbę badań/parametrów w ramach nadzoru sanitarnego Oddział Laboratoryjny
wykonał dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze tj. 30 % ogólnej
liczby, następnie dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli 27%, 17%
dla Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim oraz po 13% dla
Powiatowych Stacji Sanitarnych w Żarach oraz w Żaganiu.
Zmniejszyła się ilość badań czynników szkodliwych wykonywanych w środowisku pracy
z 214 parametrów w 2017 r. na 200 parametrów wykonanych w 2018 r.
Po raz pierwszy w 2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego zostały wykonane badania potencjału
redox, stężenia chloru wolnego, ogólnego i związanego, w momencie pobrania próbki na
pływalniach.

