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1. Wstęp
Działając na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pańsn'awe7
/nspeAdf San//anne/(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.), zwanej dalej
usi'ćzwq" Państwowy

Powiatowy

Inspektor

Sanitamy

w Pruszkowie

ĆP/'JSD ,PR?di/ama

prUtldmniejraR.w
ioktt . . . radąepoMata
. . . injomagę,
ostatnie
be:Qiecąeflstwa
sanitarnego
poMaŁu
(.. .)".
,Jnjormaqa

o stanie be:Ożecąeflstwa sanitarnego powiatu( pnlsąkowshego

w 2016

}oktt"

oplaca''malta

znśuXa.

na podstawie informacji i analiz zgromadzonych i sporządzonych po kontrolach
prowadzonych przez PPIS w 2017 roku na obszarze swojego działania czyli na obszarze
powiatu pruszkowskiego.
Jest to obszar o powierzchni 246,31 km2 zamieszkały przez ponad 158,7 tys. mieszkańców.
Poglądową mapę administracyjną powiatu oraz podstawowe informacje o strukturze ludności
przedstawia tabelal.
Tabela 1. Powiat Pruszkowski
Liczba mieszkańców stan na
Pruszków

b

e.Mia;'

Powiat
pruszkowski

1421

142101 1
1421021

gminy miejsko-wiejskie
Gmina Brwinów

1421033

miasta

158765

95746
82622
22826
59796

63019

13124

11 821

13 124
0

11 821

22826
59796
24945
24945
51 198

gminy wiejskie
Gmina Michałowice
Gmina. Nadarzyn
Gmina. Raszyn

razem

82 622

gminy miejskie
Miasto Piastów
Miasto Pruszków

30.06.201 4

Kod

1421 042
1421 052

17215
12608

1421 062

21 375

0
0
0

51 198

®

Obszar działania PPIS
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PaństwowyPowiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie ĆP/'JSD
działając przy pomocy
podległa mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Pruszkowie ĆPSSE),w 2017
roku realizował na terenie powiatu pruszkowskiego 4 podzadania i6 działań w ramach
zadania

o nazwie: Profilaktyka,
epidemiologiczny.

edukacja i promocja

ZadanirstatutowrPSSETealizowanrbyłyzgodtńe
rok 20/7''
obdmującym
główne kierunki

zdrowia

oraz nadzór sanitarno-

z ;7'/ane/rzćzsadn/czuc/ -przeds@ t'zięfna
działania, zasadnicze zamierzenia oraz

harmonogramnadzom nad obiektami uzgodnionymi ze Starostą Pruszkowskim dnia 2
grudnia2016roku.
Do statutowych zadań PSSE należy zapewnienie realizac:ji zadań Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z zakresu zdrowia publicznego:
l ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiska;
2

zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i

zawodowych,

w szczególności poprzez:
1) sprawowania zapobiegawczego i bieżącego nadzoru nad warunkami:
a) higieny środowiska,
b) higieny pracy w zakładach pracy,
c) higieny procesów nauczania i wychowania,

d) higienywypoczynkui rekreacji,
e) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higienicznosanitamymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia,
w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2) działalność zapobiegawcze i przeciw epidemiczną w zakresie chorób zakaźnych
i innych chorób powodowanych warunkami środowiska;
3) działalność oświatowo-zdrowotną.

2. Stan Sanitarny powiatu pruszkowskiego
2.1 Sytuacja epidemiologiczna.

W 2017r. Sekcja Epidemiologii orowadziła nadzór eoidenlj!!bglę4nLJla([ ębo!!mami
zakaźnymi, dokonywała oceny i analizy sytuacji epidemiologicznej powiatu pmszkowskiego.

Rdestracja chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych prowadzona była zgodnie z
,,Międzynarodową Klasyfikacja Chorób" (ICD-10) oraz definicjami chorób zakaźnych na

potrzeby nadzoru epidemiologicznego.W 2017r. zarejestrowano 1516 zachorowań na
choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia, w tym wszczęto 142 dochodzeń epidemiologicznych.
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GWa ipodejrzeniazachorowańna gWę.

W 2017r. zarejestrowano znaczny wzrost zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę,
w przedziale wiekowym 15-64 i więcej. W związku z tym cztery osoby skierowano do
szpitala z objawami układu oddechowego, nie odnotowano zgonów z powodu grypy.
Tabela 2 Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę wg wieku chorych

Wiek
(«kończone

lata)

0
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Choroby przenoszoite drogą płcio wą.

W 2017r. zarqestrowano sześć przypadków zachorowań na kiłę i cztery przypadki
zachorowań na rzeżączkę. Odnotowano sześć przypadków choroby przenoszonel drogą
płciową wywołaną przez Chlamydie.

Hi\ AIDS
Zakaz.eda H]V, zachorowania na AIDS.
W 2016r. zarąestrowano dziesięć nowo wykrytych zakażeń HIV, nie zarejestrowano
przypadków Zespołu nabytego upośledzenia odporności -- AIDS.
Natomiast w 2017r. zarejestrowano dwa nowe zakażenia HIV
W większości przypadków drogą zakażenia był kontakt homoseksualny i heteroseksualny.

Bakteryjne z,akaż,edajelitowe.

W 2016r. odnotowano dziesięć zatruć pokarmowych wywołanych przez Salmonellozę, jeden

przypadek zachorowania na posocznicę salmonellozową oraz jedno zachorowania na
Kampylobakteriozę. Odnotowano pięćdziesiąt cztery zachorowaniana bakteryjne zakażenia
jelitowe wywołaneprzezClostridium difficile.
W roku 2017 zarąestrowano cztemaście zachorowań na Salmonellozę, trzy zachorowania na
Kampylobakteriozę i jedno zachorowania na Jersiniozę. Podobnie jak w latach poprzednich
zachorowania te związane były z błędami higienicznymi w zakresie przygotowywania potraw
oraz z brakiem przestrzeganiapodstawowych zasad higieny w prywatnych gospodarstwach
domowych. W 2017r. odnotowano sześćdziesiąt siedem zachorowań na bakterMne zakażenia
jelitowe wywołane przez Clostridium difHicile.
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W 2016r. odnotowano dziewięćdziesiąt siedem przypadków zachorowań na wirusowe

zakażeniajelitowe wywołane przez Rotawirusy i osiem przypadków zachorowańna
Norowirusy a w 2017r. sto osiem zachorowańna Rotawirusy i dwadzieścia przypadków
zachorowań na Norowirusy. Widoczny jest nieznaczny wzrost zachorowań do ubiegłych lat,
co spowodowane jest rozszerzeniem badań wykonywanych przez laboratoria diagnostyczne.

Choroby przenosi.one drog(ł Ratusz,edu ciągłości tkałtek.

Wirusowe Zapalettie W(łtroby typu A, B i typu C

HCV
u r'"/\

Większość zgłaszanych i rejestrowanych przypadków nadal stanowią przypadki przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

W roku 2016 odnotowanodziesięćzachorowańna WZW typu B i szesnaściezachorowańna
WZW typu C. a w roku 2017 odnotowano cztery przypadki zachorowań na WZW typu B
i osiem przypadków zachorowań na WZW typu C

Z przeprowadzonych
wywiadówepidemiologicznych
wynika,że w większości
są to
przypadki zakażeńwirusem HBV, do których doszło przed kilkoma, a nawet kilunastoma
laty, co może świadczyćo lepszą zgłaszalnościtych przypadków i dostępnoścido badań
i metod ich wykrywania. W powiecie pmszkowskim nie notuje się zachorowań na WZW typu
B u dzieci w grupie wiekowej 0-15 lat, co jest efektem prowadzonych od wielu lat szczepień
ochronnych.
Zakażenie wirusem HCV ujawniają się dopiero w fazie przewlekłego zapalenia wątroby. Nie
bez znaczenia jest również brak profilaktyki zakażeń WZW typu C w postaci szczepień

ochronnych. W dalszym ciągu liczną grupę spośród rąestrowanych zakażonych wirusami
hepatotropowymi
stanowią pac=jenci zakładów opieki zdrowotnej. Analiza danych
o zakażeniach tymi wirusami nadal wskazuje na ich powiązanie z korzystaniem z różnych
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finn pomocy medyczną, wykorzystującej inwazyjne techniki diagnostycznei terapeutyczne
a także zabiegi kosmetyczne i stomatologiczne.
Natomiast w powiecie pruszkowskim odnotowano pięć przypadków zachorowań na
Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A.

'waw

lpyFW

A

Choroby prz,grosz,oile przez klesz,cze

Borelioza jest to przewlekła choroba bakteryjna przenoszonaprzez zakażona kleszcze,
która przebiega z różnymi objawami narządowymi w kolejnych okresach choroby. Większość
dotkniętych nią osób, nawet nie wie o jel istnieniu i dlatego też ze względu na brak właściwą
diagnozy, nie udaje się jel wyleczyć w początkowym stadium choroby. Od razu po ukąszeniu
pojawia się rumień, co większość osób nawet nie kojarzy z ukąszeniem kleszcza.

W 2015r. odnotowano osiem zachorowańz objawami rumienia wędmjącego w 2016r.
dwadzieścia jeden przypadków zachorowań a w roku 2017 dziewiętnaście przypadków
zachorowań. Zachorowania były skutkiem ukąszeń przez kleszcze, do których dochodziło na
terenie ogródków przydomowych, w lasach, parkach. Nie odnotowano zachorowań na
Kleszczowe zapalenie mózgu oraz Neuroboreliozy.
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Choroby przenoszone drogą kropelkowq
Tabela 3 Choroby zakaźnewieku dziecięcego

Lp.

1.

Osła w/e/rama to choroba zakaźna.Zródłem zakażeniajest chory człowiek, wirus przenosi
się drogą kropelkową oraz z mchem powietrza na odległość do kilkudziesięciu metrów.
Człowiek chory zakaża osoby z otoczenia 1-2 dni przed pojawieniem się charakterystycznej

wysypki, zaś przestaje zakazać dopiero wówczas, gdy wszystkie pęcherzyki przyschną,
a stmpki odpadną,co trwa około jednego tygodnia. Po przechorowaniu ospy wytwarza się
trwała odporność. Jednak wirus pozostaje do końca życia w stanie utajenia w zwojach
nerwowych i pod wpływem np. osłabienia odpomości może się uaktywnić, wywołując
półpasiec.

.Krz/as/ec czyli koklusz rozpoczyna się objawami jak w przypadku przeziębienia: katar,
suchy kaszel, lekko podwyższona temperatura ciała, czasem zapalenie spojówek. Jednak po
dwóch tygodniach, kiedy przeziębienie powinno minąć, kaszel znacznie nasila się. Jeżeli
kaszel jest napadowy,
duszący, z charakterystycznym
świszczącym
przypominającym planie koguta -- możemy być niemal pewni, że to koklusz.

wdechem

Szkar/a€pna to choroba zakaźna wywołana przez niektóre szczepy paciorkowców. Zakazie

można się drogą kropelkową, przez przedmioty lub pokarmy zakażona przez chorego.
Chorobawylęga się krótko od jednej doby do pięciu dni. Głównymi objawami płonicy są
wysypka i gorączka. Choroba zaczyna się nagle gorączką, wymiotami, bólami brzucha, bólem
gardła, zwykle w drugiej dobie choroby pojawia się wysypka. Wysypka jest drobnoplamista
(jak po uderzeniu skóry drobną szczoteczką), obejmuje twarz, z Wjątkiem trójkąta pomiędzy

fałdami nosowymi i brodą, dobrzejest widocznaw okolicach pachowych,pachwinowych i na
pośladkach. Skórajest szorstka. Wysypka ustępuje po kilku godzinach lub po kilku dniach, po
około siedmiu dniach puszczysię skóra twarzy, po dwóch tygodniach skóra tułowia, a po
trzech tygodniach skóra dłoni i stóp. Gardło w płonicy jest żywo czerwone, na języku
występuje biały nalot, który od brzegów ustępuje.
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RÓŻpczXa jest to wirusowa choroba zakaźna, zakazie się można od innego człowieka przez
bezpośredni kontakt drogą kropelkową, przez kontakt z materiałem zakaźnym i drogą
krwionośne przez łożysko -- płód od matki w przypadku różyczki wrodzonej. Materiałem
zakaźnym jest wydzielina jamy nosowo-gardłowel chorego, krew, kał , mocz. Okres
wylęgania zakażenia wynosi 2-3 tygodnie, ale zakaźność dla otoczenia występuje 7 dni przed
pojawieniem się objawów i około 5 dni po ich wystąpieniu. Najczęścid na różyczkę chomją
dziad w widaLprzedszkolnym ŁJzkśanym,-ale..chorować mogł.tnkżŁ osob)c.doro.słe.

Różyczka u dzieci ma zwykle przebieg łagodny. Zakażenie przebiega przeważnie
bezobjawowo, ale może wystąpić ogólne osłabienie z pogorszeniem samopoczucia,bóle
głowy i mięśni, zapaleniegardła i spojówek oraz stany podgorączkowe.

Sw/mka

-- Aragm;/zme mapa/em/e przpzłszmic

jest chorobą wirusowe ludzi dotyczącą

głównie dzieci w wieku szkolnym. Objawia się bolesnympowiększeniemślinianek
przyusznych. Do zakażenia dochodzi głównie zimą i wczesną wiosną. Rozszerza się drogą
kropelkową lub przez ślina, która może znajdować się na pożywieniu lub przedmiotach.
Wima ma dużą zdolność zarażania,okres wylęgania wynosi 2-3 tygodni, a okres zarażalności

zaczynasię 2-4 dni przedwystąpieniemobjawów i trwa 7-9 dni po ustąpieniu.Człowiek jest
jedynym rezerwuarem wirusa. Najczęstszymi objawami są -- złe samopoczucie,gorączka,
bóle głowy, bóle mięśni, obrzęk ślinianek przyusznych, zapalenie opon mózgowordzeniowych o zazwyczaj łagodnym przebiegu. Obrzęk ślinianek powoduje ból przy
otwieraniu ust i gryzieniu, skóra jest nabrzmiała, blada, lekko błyszcząca i napięta.

Stycz,Kośći nuraż.onie tla wścieklizny(potrzeba szczepieii)

wfciEKtiznx
CPOtNX CilOPObX ZWEPZĄI l LUDZI

Liczba zarejestrowanychpokąsańprzez zwierzęta w 2017 roku wyniosła 21. Zwierzęta
poddawanebyły obserwacji weterynarŃnd. Przewagą pokąsań były psy i koty. Nie

zgłoszono przypadków wykrycia wścieklizny wśród zwierząt na terenie powiatu
pruszkowskiego.
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Szczepienia

przeciw

wściekliźnie

w 2017r.

rozpoczęło

20 osób.

Osoby

pokąsane

kwaliHikowane były przez lekarzy do Poradni Chorób Zakaźnych w Warszawie, ul. Wolska

2.2 Wykonanie programu szczepień ochronnych
Szczepienia dla rocznika: 2017

Glużlica

l WI

wzw 8

Bronka

D'lP

Tężec

DTP

DTP

Krztusiec

DTP

DTP

D'P

ib

Hib
Odra

świnka
Rózyczka
Pneun'tokoki

Szczepienia ochronne realizowane były zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych
na 2017 rok, określonym w załączniku do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitamego
z 04 stycznia 2017 roku.
Nadzorem w zakresierealizac:jiszczepieńochronnych w 2017 roku objęto 36 podmiotów
leczniczych. W 2017 roku przeprowadzono na terenie powiatu 20 kontroli w podmiotach
leczniczych wykonujących szczepieniaochronne oraz l kontrolę interwencgną, dotyczącą
niezgłoszonego Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego przez lekarza. Skontrolowane
punkty szczepień spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać gabinety o charakterze
zabiegowym.
W ramach prowadzonego nadzoru prowadzona jest:

1. Kontrola dokumentacjidotyczącejszczepieńprowadzoną przez placówki ochrony
zdrowia. (Nadzór nad prowadzeniem i obiegiem dokumentacji szczepień).
2. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami oraz nadzór nad przestrzeganiem
łańcucha chłodniczego.
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3. Ocena stanu sanitarnego punktów szczepień
4. Sporządzanie sprawozdań rocznych ze stanu uodpomienia, kwartalnych ze zużycia
szczepionek i kart uodpomienia, miesięcznych ze zużycia szczepionek dla dzieci z
grup ryzyka oraz ze stanu posiadanych szczepionek.
5. Opracowywanie analiz wykonawstwa obowiązkowych szczepień ochronnych.

6. Dystrybucja preparatów szczepionkowych przeznaczonych do realizacji Programu
Szczepień Ochronnych na potrzeby punktów szczepiących

7 Sjiiiiiiądzaiiii ióćżn5ićhla$óirzebóQańiiijrepamtr
8

śilćilć$ióilkii®t dd ióalizłićli

Programu Szczepień Ochronnych celem utrzymania optymalnego stanu uodpomienia
Prowadzenie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi poprzez

monitorowanie, prowadzenie rejestru i

analizę zgłaszanych przez lekarzy

niepożądanych odczynów poszczepiennych;
W roku 2017 zarejestrowano 8 łagodnych niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Pracownicy PSSEwspółpracują z personelem medycznym punktów szczepień w zakresie
zmniejszenia ilości dzieci uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych.
Rodzice są informowani o wiążącymna nich obowiązku szczepieniadzieci oraz o skutkach
zdrowotnych i prawnych wynikających z nieszczepienia dzieci zgodnie z obowiązującym
Programem SzczepieńOchronnych. Ilość osób uchylających się od szczepień na koniec roku
2016 wynosiła - 167, liczba ta zmniejszyła się do 147 na koniec roku 2017.
Porównanie stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży (w grupie wiekowej od 0 do 19 roku

życia) w latach 2016-2017 przedstawiaTabela, w której zestawione zostały dane
na podstawie rocznych sprawozdań ze szczepień MZ--54.

Różnice procentowe występujące w szczepieniach wynikają z okresowego braku

płynności w dostawachniektórych preparatówszczepionkowych,
natomiast różnica
w rocznikach najstarszych, prawdopodobnie wynika z przemieszczania młodzieży do szkół
poza naszym powiatem. Niska wszczepialność dzieci z rocznika 2017 wynika w znacznej
mierze z różnicy w dacie urodzenia i otrzymania przez te dzieci jedynie pierwszych dawek
szczepień - zgodnie z kalendarzem szczepień.
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Wykresy l Stan zaszczepieniap/ poszczególnymjednostkom chorobowym w porównaniu na
lata 2016 2017

WZW B
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Wykres 2 Błonica, tężec,krztusiec
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Wykres 5 Rożyczka
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2.3 Stan sanitarno-higieniczny podmiotów wykonujących działalność lecznicza

W 2017 roku na terenie powiatu pruszkowskiegozarejestrowanych
było 390 podmiotów
leczniczych wykonujących działalność lecznicza. lch zestawienieprzedstawia poniższa
'l'abela
Tabela 5 Podmioty

lecznicze wykonujące

działalność lecznicza

Placówki pod
nadzorem PSIE
w Pruszkowie

podmioty
lecznicze

wykonujące
stacjonarne
i całodobowe
świadczenia

zdrowotne

Na terenie powiatu pruszkowskiego znajdują się niżu podane

Podmioty lecznicze udzielaiace stacionamvch i całodobowvch świadczeń zdrowQIDyęh

.

l

$Ępitąlpvęb

Mazowieckie Centrum Rehabilitac:ji ,,STOCER"
ul. Antoniego Wierzejewskiego 12,

Szpital Koldowy

Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jeziorna,

im. dr med. Włodzimierza Roeflera ul. Warsztatowa1, 05-800

Pruszków.
Ilość łóżek- 159

2. Mazowieckie Speqalistyczne Centrum Zdrowia
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków.

im.

prof.

Jana Mazurkiewicza
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Ilość łóżek- 490

W podmiocie leczniczym działa również Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii ll
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Klinika realizuje zadania
dydaktyczne, prowadzi działalność naukową i udziela świadczenia w zakresie diagnostyki
i terapii.

Brama wejściowa na teren MazowieckiegoSpecjalistycznegoCentrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza

3

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Swiatowe Centmm Słuchu
Fizjologii i Patologii
badawczy.
Ilość łóżek- 150.

Słuchu,

ul.

Mokra

Szpital Instytutu

17 Kajetany 05-830 Nadarzyn, instytut

Prowadzi również działalność naukową, dydaktyczne i kliniczne.

4. Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy- grupa
,,Medincus" ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany.
Ilość łóżek -- 34

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy
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5. Ortognatyka Dr Jagielak Sp. z o.o. Spółka Komandytowa- Ortognatyka Filia,
A]. Krakowska 54, 05-090 Raszyn.

Ilość łóżek-2

Szpital jednodniowy udzielający świadczenia zdrowotne w zakresie

e

1.

chirurgii

Innych niż sztlitalne,.staęjQpąrnVchi calodobowvch świadczeńzdrowotnych
Zakład

Opiekuńczo-Leczniczy,

udzielający

świadczeń

zdrowotnych

w ramach

Mazowieckiego SpecjalistycznegoCentmm Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie ( w/w ). Ilość łóżek - 140

2. NZOZ "BASIS" Sp.c.-ZOL
"BASIS" w Owczarni, ul. Kazimierzowska 33D.
Ilość łóżek - 31
3 ARVENA GROUP Sp. z o.o. ALFA Sp. komandytowa
Instytut Rehabilitacji Im. Sw.
Hildegardy - Falenty- ZOL Falenty Nowe, ul. Droga Hrabska 50.
Ilość łóżek - 146
4.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczyw Brwinowie, ul. Kraszewskiego20 A, NZOZ

,,CURATUM" 06-400 Ciechanów ul. Spółdzielcza. Ilość łóżek -- 32
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach Mazowieckiego Specjalistycznego
Centmm Zdrowia im. prof. JanaMazurkiewicza w Pruszkowie(w/w). Ilość łóżek - 70
6. Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Piastowie, ul. Reymonta 27- Ilość łóżek 5.

20

e

oraz inne Placówki całodobowe:

7. Dom
8
9

Pomocy

Społecznej,

Katolickie

Stowarzyszenie

Niepełnosprawnych

W

Biwinowie ul. Wiosenna21- Ilość łóżek -50
Dom Pomocy Społecznejw Pruszkowieul. żbikowska 40- Ilość łóżek - 93
Dom Pomocy Społecznej w Kostowcu ul. Matki Dymman 9- Ilość łóżek - 47

Wszystkie podmioty lecznicze udzielający szpitalnych świadczeń zdrowotnych udzielają
również ambulatoryjnych świadczeńzdrowotnych w przychodniachi poradniach.
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Ustawąz dnia 10 czerwca2016 r. o zmianie ustawy o działalnościleczniczo oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r., poz. 960), uchylono przepisy art. 100 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618).
Uchylone przepisy stanowiły, że podmiot, który zamierza wykonywać działalność
lecznicza dołącza do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność
lecznicza dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności
leczniczej, przy czym dokumentem potwierdzającym spełnienie wamnków, o których mowa
wart: 22-ustawao działalności leczniczefbyła wydawana w drodzadecyzjtadministracMnej;
opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wobec powyższego, obecnie PPIS nie wydaje opinii w drodze decyzji o spełnieniu
wamnków wykonywania działalności leczniczo (tzw. opinii do celów rejestracji), gdyż nie
ma do tego upoważnienia ustawowego.
W 2017r. przeprowadzono59 kontroli z zakresu higieny lecznictwa. W trakcie kontroli

podmiotów wykonujących działalność leczniczą dało się zauważyć poprawę stanu
technicznego obiektów; realizację w miarę pozyskiwanych środków finansowych programów
dostosowawczych; rozbudowę obiektów; dokonywanie remontów.

2.3.1 Programy dostosowawcze
Programy dostosowawcze dotyczą:
1) braku natrysku w pomieszczeniu higieniczno-sanitamym w obszarze pomieszczeń
przeznaczonych do rehabilitacji;
2) bezpośredniegopołączenia pomieszczenia higieniczno-sanitamego z gabinetem badań
ginekologicznych;
3) w szpitalu:
a) oszklenia okien szkłem bezpiecznym,
b) dostępu do łóżek z 3 stron,
c) dostosowania szerokości drzwi do ruchu pacjentów na łóżkach,
d) braku zabezpieczeniaokien przed nadmiemym nasłonecznieniem,
e) centralnej sterylizatorni.
Tabela 6 Stan realizac.ii programów dostosowaw

Podmioty lecznicze

nie
.alice
wymagań nie
ogółem

posiadające

programu
dostosowania

2

3

nie będące
przedsiębiorcami
szpitale
będące
rzedsiębiorcami
inne podmioty lecznicze
wykonQące staqoname
i całodobowe świadczenia
zdrowotne
nie będące
ambulatoria

5
6

przedsiębiorcami

,ce
.rzedsiebiorcami
gabinetyindywidualnej
)cialist ne
praktvki
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lekarskiej

7. l razem
Ustawą z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniachopieki
zdrowotnej Hlnansowanychze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik
Ustaw z dnia 15 listopada 2017 r. poz. 21 10) Minister Zdrowia wprowadził zmiany w ustawie
o działalności leczniczej. W związku z art. 3. ww. ustawy, podmiot który co najmniej

częściowo nie zrealizuje programu dostosowania do 31.12.2017r., może wystąpić do
właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitamej z wnioskiem o wydanie opinii o
wpływie niespełniania wymagań na bezpieczeństwo pacjentów.

Opinia nie legalizuje niezgodności,stwierdza wyłącznie wpływ niezgodnościna

bezpieczeństwopacjentów. Dalsze działania dotyczące usunięcia niezgodnościsą
przedmiotem odrębnych postępowań administracyjnych. Opinie przedstawia się organowi
rejestrowemu. Decyzję o dalszą działalności podmiotu poddmuje organ rejestrowy.
2.3.2 Utrzymanie czystości
Zapewnienie bieżącej czystości i higieny w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń

szpitalnych, uwzględniające specyfikę oddziałów, rozkład pomieszczeń, rodzaj i czas
wykonywanych zabiegów organizowane jest w oparciu o:
firmy zewnętrzne(outsourcing),
pracowników szpitala,
- normyzewnętrzne i pracowników szpitala (system mieszany).
Tabela przedstawia sposób organizacji zabiegów sprzątania w szpitalach
Tabela 7 Utrzymanie czystości w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych

Lp.

Podmiot leczniczy
Podmioty lecznicze świadczące usługi

szoitalne
1.

Swiatowe Centrum Słuchu

szpital

InstytutuFizjologii i Patologii

Słuchuul. Mokra 17 Kajetany05830

Firmy sprzątaJącezapewniają własny sprzęt, środki mHąco-dezynfekujące. Posiadacą

opracowane procedury sprzątania i dezynfekc:ji pomieszczeń lub stosu)ą procedury
opracowane przez podmioty lecznicze.
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W podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych do sprzątania stosuje
się specjalistyczne wózki z pełnym oprzyrządowaniem. Zachowana jest zasada podziału
sprzętudla poszczególnychstref.

Wózek serwisowy dla personelu sprzątającego

W podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju
ambulatorgnych świadczeń zdrowotnych zatrudniane są sprzątaczki. W gabinetach praktyk
zawodowych sprzątanie wykonywane jest we własnym zakresie lub w przypadku praktyk
stomatologicznych sprzątanienajczęścid wykonuje personelpomocniczy.

W większości sprzęt do sprzątaniajest tradycŃny, chociaż coraz częściej stosuje się
specjalistyczne wózki. Plzestrzeganajest zasadapodziału sprzętu według strefczystości.

Wydzielonesą pomieszczenia
porządkowe
lub zabezpieczone
szafy do
przechowywania środków i sprzętu do utrzymania czystości i dezyn6ekcji. Zaopatrzeniew
środki do utrzymania czystości było wystarczające, a ich dobór nie budził zastrzeżeń.
Wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność lecznicza posiadają
opracowaneprocedury dotyczącesprzątaniai dezynfekcji powierzchni. Podczaskontroli
zwracano uwagę na aktualizację procedur oraz doprecyzowanie planów higieny.
Szpitale posiadają opracowane i wdrożone procedury postępowania z bielizną czystą
i brudną, uwzględniające sposób magazynowania czystą bielizny, gromadzenia brudnej
bielizny oraz transportu bielizny . Bielizna czysta przechowywana jest w wydzielonych
szafach lub magazynkach. Bielizna bmdna zbierana jest do foliowych worków i składowana

w

brudowniku. Srodki transportu bielizny wykonane są z materiałów umożliwiających
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dekontaminację.Szpitale korzystają z pralni, z którymi są zawieraneumowy na pranie
bielizny szpitalnej.
2.3.3 Dezynfekcja i sterylizacja

Procesy dezynfekcji narzędzi, dezynfekc:ji dużych i małych powierzchni oraz
dezynfekcji skóry i rąk sąprowadzonezgodnie z obowiWyącymi procedurami.

Zaopatrzenie w preparaty dezynfekcyjne i antyseptyczne jest wystarczające.
Stosowane preparaty chemiczne posiadają wymagane karty charakterystyki. Wprowadzane są
do użycia:
1) preparaty nowej generacji oraz takie, które są gotowe do użycia,

2) podajniki na mydło i środek dezynfekcHny z wkładem jednorazowym.
Podmioty lecznicze wykonujące działalność lecznicza posiadają opracowanei wdrożone
procedury i instrukcje higieniczne,
plany higieny uwzględniające sposób przygotowywania i stosowania roztworów
roboczych do mycia i dezynfekcji.

W automatycznemylnie dezynfektory wyposażonesą głównie podmioty lecznicze
udzielający świadczeń szpitalnych:
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER"
Sp. z o.o - Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 1 7
szt

(2 do narzędzi i sprzętu medycznego blok operacyjny i OIT, 2 do sprzętu
w pracowni badań endoskopowych,l do mycia basenówi kaczek- neurologia,
l do mycia misek nerkowatych- neurologia, l do mycia misek nerkowatych-OIT )
światowe Centrum Słuchu - szpital Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu ul. Mokra

17 Kajetany-

4 szt. (3 do narzędzii sprzętumedycznego,
w tym jedna

ultradźwiękowa firmy Getinge w sterylizatorni oraz l do misek nerkowatych na
oddziale- fimiy Franka)

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy grupa ,,Medincus" Kajetany ul. Mokra 7
zostało wyposażone w l myjnię dezynfektor (do narzędzi i sprzętu medycznegoultradźwiękowa) oraz w l macerator do kaczek i basenów

Mazowieckie SpecjalistyczneCentrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w
Pruszkowie ul. Partyzantów2/4 4 szt. (do basenów i kaczek firmy Arto- jedna na
izbie przŃęć,3 na oddziałach-- Vll i XI )
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Myjnia- dezynfektor

Nieliczne praktyki zawodowe- stomatologiczne stosują maki ultradźwiękowe
Zestawienie danych o ilości podmiotów wykorzystujących
dezynfekcji

urządzenia
do mycia i

Tabela 8 Urządzenia do mycia i dezynfekcji

Liczba podmiotów
wykonujących

Liczba podmiotów
wykonujących
mycie l

ręczne mycie l

dezynfekcję
narzędzi w

dezynfekcję
narzędzi

myj dach
d

Szpitale
Inne podmioty lecznicze

nfektorach
3

wykonujące całodobowe i
stacŁjonarneświadczenia

zdrowotne

Podmioty lecznicze
wykonujące ambulatoryjne
świadczenia zdrowotne

Gabinety indywidualnej,
specjalistycznej, grupowej

praktyki lekarskiej
ogółem

Podczas kontroli w zakresie prawidłowości procesów sterylizacji:
]')--sprawdzano"-dokumentację procedur wewnętrznych-kontroli procesu sterylizacji;-w
tym
a) zapisów fizyczną i chemicznej kontroli wewnętrznej procesów,
b) prowadzenie dokumentacji kontroli biologicznej procesów sterylizac:ji, najczęściej
zewnętrznej,
2) we wszystkich podmiotach wykonujących działalność lecznicza stwierdzono
przestrzeganie zasad kontroli chemicznej za pomocą pasków testowych i prowadzenie
dokumentacji w tym zakresie,

Stosowanetesty to najczęściej- test Bowie/Dick (szpitale);chemicznel typu- wskaźnik
procesu umieszczony na zewnatrz pakietu (na opakowaniach stosowanych w sterylizacji),
wskaźniki wieloparametrowe IV typu (umieszczane wewnątrz każdego pakietu lub tylko w
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pakiecie reprezentatywnym)- 3M Test Steam,SPS Medical SIL-250, Dual Monitor Strip,
wskaźniki zintegrowaneV typu; biologiczne - sporal A, 3M ATTEST.
3) ustalono,że kontrola fizyczna procesówsterylizacji prowadzonajest na podstawie
wydruków z urządzeń lub w postaci ręcznie prowadzonych rejestrów,
4) stwierdzono wdrożenie i stosowanie procedur:
a) przygotowania narzędzi i materiałów do sterylizacji,
b) postępowania z materiałami i narzędziami po sterylizacji,
c) transportu i przechoWwaniem materiałów sterylnych,
d) prowadzenia dokumentacji procesów sterylizacji.

W powiecie pruszkowskim dwa szpitale:
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4
Ortognatyka Dr Jagielak Sp. z o.o. Spółka Komandytowa- Ortognatyka Filia,
05-090 Raszyn AI. Krakowska 54- szpital jednodniowy,
nie posiadają sterylizatomi, sterylizacja odbywa się na podstawie umowy z firmą zewnętrzną.
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER"

Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jeziorna,

ul. Antoniego Wierzejewskiego12, Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie, ul. Warsztatowa 1 - posiada centralną sterylizatomię (w trakcie realizacji jest
program dostosowawczy), pozostałe 2 szpitale posiadają sterylizatomie 3-strefowe.
Tabela 9 Sterylizatornie

szpitalne

liczba
liczba

sterylizatorni,
punkt
sterylizatorni
świadczących
centralna
sterylizatornia
rowniez
sterylizacyjny wyposażonych
typ sterylizatorni sterylizatornia podręczna
l
w mylne
usługi
z 3 strefami 2-strefowa
dla
pomieszczenie dezynfektory
do narzędzi
podmiotów
zewnętrznych
liczba

sterylizatorni
w szpitalach nie
będących
przedsiębiorcami
liczba

l

0

0

sterylizatorni

w szpitalach
będących
przedsiębiorcami
liczba
sterylizatorni
w innych
podmiotach
udzielających
całodobowych
świadczeń

2

2

0

0

()
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zdrowotnych
Razem

3

0

0

3

2

Część podmiotów wykonujących działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne
świadczeniazdrowotne, nie sterylizuje narzędzi we własnym zakresie lecz ma zawarte
umowy na sterylizacji z innymi podmiotami albo używają wyłącznie sprzętu sterylnego
jednorazowego użytku.

l
Sterylizacja narzędzi w autoklawie medycznym
Zestawienie ilościowo urządzeń do sterylizacji przedstawia poniższa tabela
Tabela 10 Urządzenia do sterylizacji
rodzaj aparatów
stery lizacyj nych

autoklawy
w tym grawitacyjne
autoklawy

autoklawy
Ogółem autoklawów
sterylizatory na ciepło
suchc8
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sterylizatory plazmowe

w szpitalach

sterylizatory plazmowe

w podmiotach udzieląjących
świadczeń ambulatoWjnych

Ogółem aparatów
lazmowych

Autoklaw medyczny

2.3.4 Dezynsekcja i deratyzacja

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER"

Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-

Jeziorna.

ul. Antoniego Wierzejewskiego 12, Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza
Roeflera
w Pruszkowie,ul. Warsztatowal;
światowe Centmm Słuchu - szpital Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu ul. Mokra 17
Kajetany 05-830 Nadarzyn;

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy grupa ,,Medincus" 05-830 Kajetany ul.
Mokra 7,

mają podpisaneumowy ze specJalistycznymi
firmami zajmującymisię dezynsekcją
i
deratyzacją, prowadzony jest monitoring.

Mazowieckie SpecjalistyczneCentmm Zdrowia im. prof. JanaMazurkiewicza w Pruszkowie
ul. Partyzantów 2/4 prowadzi doraźnezwalczanie szkodników w miarę potrzeb.
Podmioty wykonujące działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne nie mają stałych umów na zwalczanie szkodników.

2.3.5Postępowaniez odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania
Postępowaniez odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania było prawidłowe,
odbywało się w oparciu o opracowane procedury w tym zakresie.
Do zbierania odpadów podmioty wykonujące działalność lecznicza stosują:
- plastikowe worki umieszczone na stelażach,
- plastikowe worki umieszczone w zamykanych pojemnikach,
- pojemniki twardościenne na odpady o ostrych końcach,
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zróżnicowane kolorystycznie odpowiednio do rodzaju odpadów. Podczaskontroli zalecano
stosowanie pojemników otwieranych bez udziału rąk (pedałowych). Wszystkie podmioty
wykonujące działalność lecznicza posiadały podpisane umowy na odbiór odpadów ze
speclalistycznymi firmami. Transport wewnętrzny oraz magazynowanie odpadów

medycznychdo czasu odbioru przez specjalistycznąfirmę odbywały się zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pojemniki twardościenne na odpady medyczne o ostrych krawędziach

2.3.6odpady komunalne
Podmioty wykonujące działalność lecznicza mają podpisane umowy na gromadzenie
odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych z przedsiębiorstwami posiadającymi

odpowiednie zezwolenia na odbiór i wywóz odpadów komunalnych. W podmiotach
leczniczych postępowanie z odpadami komunalnymi odbywa się zgodnie z opracowanymi
procedurami.

Wytwarzane odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach wyłożonych workami
foliowymi, następnie składowane w kontenerach na posesJachi systematycznie odbierane.

2.3.7 Zakażenia szpitalne
Zakażenia szpitalne występują w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
Często są przyczyną wydłużenia czasu pobytu w szpitalu i zwiększenia kosztów leczenia.
W 201 7r. w PSSE w Pruszkowie zarąestrowano cztery ogniska zakażenia szpitalnego:

1. Dwa ogniska w Mazowieckim SpecjalistycznymCentrum Zdrowia im. prof. dr Jana
Mazurkiewicza w Pruszkowie, w których wskazanona X./ebsfe//apniu/ozon/aeMBL jako
chorobotwórczyczynnik biologiczny odpowiedzialny za wywołanie ogniska epidemicznego
Pierwsze ogttisko

- Dochodzeniemepidemiologicznym objętych było 9 pacjentów przebywających na jednym
oddziale - IV oddziale psychogeriatrycznym. U dwóch pacjentów stwierdzono objawy
Zakażenia:4ę strony układ14moczowego,.wpozostałychpacjentów pie.stwierdzono
zakazania(bezobjawowenosicielstwo/kolonizacja).
- W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego wskazano na pacjenta przyętego
z innego ośrodka do Mazowieckiego SpecjalistycznegoCentrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza do IV oddziału psychogeriatrycznego jako prawdopodobne źródło zakażenia.

Drugie ognisko
- Dochodzeniemepidemiologicznym objętych było 4 pacjentów przebywających na jednym
oddziale - IV oddziale psychogeriatrycznym. U jednego z pacjentów stwierdzono objawy
zakażenia, u trzech pacjentów
nosicielstwo/kolonizacja).

nie

stwierdzono

objawów

zakazania

(bezobjawowe
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W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego wskazano na pacjenta który
przebywał na oddziale psychogeriatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centmm
Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza od 25.03.2017 do 29.03.2017. Po infomlacji
telefoniczną z dnia 03.04.2017 ze szpitala w Grodzisku Mazowieckim uzyskano informacje,
iż
u
pacjenta
w badaniach przesiewowych wykryto Klebsiella pneumoniae MBL. U wszystkich pacjentów
z kontaktu wykonano badania.
- Ogniska wygaszono a w trakcie ich trwania w oddziale podjęto działania zapobiegawcze

i przeciwepidemicznew celu unieszkodliwienia źródła zakażeniai przecięciadróg szerzenia.
Wdrożono procedury zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczącymi postępowaniaw przypadku
zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych wywołanych przez Gram ujemne
pałeczki
z rodziny En/e/'obacferfaceae.W tym celu kohortowano pacjentów z dostępem do preparatów

odkażających ręce Wydzielono jednorazowe i wielorazowe produkty, wyroby medyczne,
narzędzia oraz sprzęt. Produkty i wyroby jednokrotnegoużytku, natychmiastusuwano.
Narzędzia

i sprzęt wielokrotnego użytku poddawany był dekontaminacji według obowiązującego w

MECZ planu higieny Do dekontaminacjiużyto wydzielony sprzęt i preparaty.Do
powierzchni mab'ch stosowano ściereczki/ chusteczki jednokrotnego użytku. Pościel, bieliznę
oraz nakładki na mopy przekazywano do pralni. Przeprowadzono instruktarze na stanowisku

pracy,informowano
o zagrożeniach i skutkach spowodowanych nieprzestrzeganiem higieny szpitalnej zwracając
szczególnąuwagę na dekontaminację rąk oraz używanie środków ochrony indywidualnej:
przed, w trakcie i po wykonaniu działań diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych i rehabilitacyjnych. Ograniczono przyjmowanie chorych i odwiedziny
pacjentów, poinformowano odwiedzających oraz rodziny o postępowaniu w przypadku
wykrycia szczepu patogennego CPE u pac:centa(higiena rąk). Personel informował o

podejmowanych działaniach, udostępniać osobom odwiedzającym odzież ochronną
(rękawiczki, fartuchy) oraz udostępnił preparat do odkażania rąk. Dodatkowo w oddziale

zainstalowanodozownik

z preparatem do odkażania rąk przy drzwiach wejściowych. W oddziale prowadzono kontrolę
wewnętrzną związaną z wystąpieniem ogniska. Dodatkowo w oddziale przeprowadzono
dezynfekctjęna salachpoprzez zamgławianie

11.Dwa ogniska w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji ,,STOCER" Sp. z o.o. - Szpital
Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie ul. Warsztatowa 1, w
których

wskazano na

K7ebsfe//a .pneumoniae MBL

jako

chorobotwórczy

czynnik

biologiczny odpowiedzialny za wywołanie ogniska epidemicznego.
Pierwsze ognisko

- Dochodzeniem epidemiologicznym objętych było 5 pacjentów przebywających na jednym
oddziale -- l Oddział chorób wewnętrznych. U jednego z pacjentów stwierdzono objawy
zakażenia, u czterech pacjentów nie stwierdzono objawów zakazania (bezobjawowe
nosicielstwo/kolonizacja).

- W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego wskazano na pacjenta który
przebywał na oddziale chorób wewnętrznych , jako prawdopodobne źródło zakażenia. Przy
przyjęciu do szpitalapacjentmiał wykonywanebadanieprzesiewowez wynikiem ujemnym.
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Po wystąpieniu objawów zakażeniau pacjenta wykonano badanie moczu

wynik dodatni

(ZUM).

Drugie ognisko
Dochodzeniem epidemiologicznym objętych było 4 pacjentów przebywających na jednym

oddziale-- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. U dwóch pacjentówstwierdzono
objaw-zakażeniau-dwóch patentów nic4twierdzona objawów4akażani&(jbezobjawowe
nosicielstwo/kolonizacja

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego, wskazano jako na
prawdopodobne źródło zakażenia pacjenta, który został przyjęty do szpitala .Przy przyjęciu
do szpitala pacjent miał wykonywane badanie przesiewowe z wynikiem ujemnym. Po
wystąpieniu objawów zakażenia u pacjenta wykonano badanie moczu
wynik dodatni
(ZUM)
- Ogniska wygaszono a w trakcie ich trwania w oddziałach podjęto działania zapobiegawcze
i przeciwepidemicznew celu unieszkodliwienia źródła zakażeniai przecięciadróg szerzenia.
Zostały przeprowadzoneszkolenia przypominające zasady postępowania w ognisku CPE.
Wdrożono izolację, w salach umieszczono dedykowany sprzęt, ograniczono odwiedziny
i migrac:je pacjentów między salami, wydzielono personel do opieki na pacjentami,
zapewniono pościel jednorazową.
Przeprowadzono kontrole wewnętrzne w obszarze higieny rąk, prawidłowości izolacji,

skuteczności procedur sprzątania metodą znaczników fluorescencyjnych. W oddziale
wdrożone są procedury z uwzględnieniem ,,Zaleceń dotyczących postępowania w przypadku
zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych wywołanych przez bakterie GramUJemnez rodziny Enterobacteriaceae, w szczególności izolacji chorego i przeprowadzania
badań przesiewowych. Dotyczy w szczególności K7eósfe//a.pniu/zgon/ae MBL,,.

W szpitalach wdrożony jest udokumentowany system zapobiegania i zwalczania
zakażeńszpitalnych. We wszystkich szpitalach w powiecie pruszkowskim są powołane
Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych zarządzeniem dyrektora placówki. We wszystkich
szpitalach funkc:ja przewodniczącego Zj<ZS jest łączona z inną pełnioną w szpitalu. W skład
zespołów wchodzą: lekarz, pielęgniarka epidemiologiczna oraz mikrobiolog
Szpha[ezatrudniająpie].ęgniarkijakaspecila]istówdusprawKpidemio]ogiiJub higieny
i epidemiologii w liczbie nie mniąszej niż l na 200 łóżek szpitalnych.W Mazowieckim
Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ul.
I'ą!®zantów 2/4, atrudnione sa 2 pielęgniarkLepidemiologjczne.na pełnym etacie.oraz
dodatkowo
2 pielęgniarki pełniłyjednocześnie funkcje pielęgniarek epidemiologicznych.
W placówkach prowadzone są szkolenia personelu medycznego w zakresie zakażeń
szpitalnych. Opracowane są procedury higieniczno-sanitarne i medyczne, receptariusze
szpitalne, prowadzone są rejestry zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych.
W większości, u pacjentów przHmowanych z innych szpitali wykonywane są badania
przesiewowe. Sporządzane są raporty okresowe o bieżącej sytuacji epidemiologicznej
szpitala. Przypadki zakażenia, podejrzenia i zachorowania na chorobę zakaźną zgłaszane są
dn

p\ \c H

w

Pruszkowie. Utrzymywana jest ścisła współpraca pielęgniarek epidemiologicznych z

Sekcją Epidemiologii PSSE w Pruszkowie.
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ZKZS zgodnie z opracowanym harmonogramem, przeprowadzają kontrole w obszarze

realizacji działań zapobiegającychszerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, które
są udokumentowane odpowiednimi zapisami. Wyniki i wnioski z kontroli przedstawiane
są Komitetowi Kontroli ZakażeńSzpitalnych.
Przedstawiciele ZKZS współpracują na bieżąco z pracownikami PSSE, między innymi
poprzez udział w kontrolach kompleksowych i tematycznych, w trakcie, których:
1) udzielano instruktażu,
2) korygowano dotychczas opracowane procedury zapobiegania zakażeniom,
3) wskazywano źródła zagrożeń,
4) przypominano o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny przez
wszystkich pracowmków szpitali, stosowania środków ochrony osobistej, jak również
konieczności stałych szkoleń personelu w zakresie prawidłowej dezynfekcji

pomieszczeń,aparatury, narzędzi i łóżek, w celu uniknięcia wszelkich zagrożeń
epidemicznych w przyszłości.

W toku przeprowadzoną kontroli nie wykryto zaniedbańw zakresie przestrzegania
obowiWUących procedur sanitamo-higienicznych.
Szczegółowe infomlacje dotyczące szpitali znajdujących się na terenie powiatu
pruszkowskiego przedstawiono w tabelach
Tabela ll Informacje o szpitalach
Wasz

Rok 2015 Rok 2016

lólnienie

Szpitale

6

6

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba

1212

1 266
39

łóżek
oddziałów
hospitalizacji
badań bakteriol lcznych
badań w przeliczeniu na łóżko w roku
badań w przeliczeniu na lcjenta w roku

40

40986
12934
l0.22

40278
13861
13,44
0

0,32

W 2017r. ogólna liczba hospitalizacji w tych placówkach wynosiła 41 011 i była
zbliżona do liczby hospitalizacji w 2016r. tl. 40 986 pacjentów.
U hospitalizowanych pacjentów wykonano ogółem 14 813 badańmikrobiologicznych, dając
średnią liczbę 12,52 badania/łóżko/rok, co świadczy o wzroście ilości badań w stosunku do
roku ubiegłego (10,22 badania/łóżko/rok).

Tabela 12 Badania w oddziałach szpitalnych

Liczba badań
Oddział

w roku

Rok

Rok

Rok

Rok

2015

2016

2017

2015

Chirurgii, Zabiegowy

lo1,50 l 75,50 l
21,02 l 26,64 l

Intemistyczny, Wewnętrzny, Neurołogiczny

23,60

17,38

Położnictwa, Ginekologii

61,40

56,00

Intensywnej Terapii

Liczba badań na pacjenta

na łóżko w roku

Rok
2017

94,00
28,19

0.28

0,29

0,34

26,79

0,36

0,48

6,52

0,54

0,06
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5. l Noworodkowy
6. l Psychiatrii

21,10
0,61
0,20

7. l ZOL Geriatria, Hospicjum

Diagnostyka mikrobiologiczna prowadzona była najintensywniej przez oddziały: OIT
94 badania/łóżko/rok oraz oddziały zabiegowe 28,19 i niezabiegowe 26,79 badań/łóżko/rok.
Najmnietl badaitmikrobiologiczny!=ltW&onana w zakładacłt.opiekuńcze:leczniczych.oraz
oddziałach psychiatrycznych. Różnica w liczbie badań wykonywanych w poszczególnych

typach oddziałów jest związana między innymi z charakteremudzielanych świadczeń i
czynnikami ryzyka zakażenia szpitalnego pojawiającego się u hospitalizowanych osób.
Na oddziale ginekologiczno-położniczym zaobserwowano znaczny spadek w porównaniu

z 2016r liczby przeprowadzanych
badań mikrobiologicznychoraz niewielki spadekna
oddziale noworodkowym.
Analiza zbiorcza raportów ze szpitali wykazała, iż w roku 2017 najpowszechniej
występującymi

patogenami

alarmowymi

były:

.K/eós/e//a

prez/mon/ae

spp.

.ESBZ(:P)

stwierdzona

w 3 na 6 szpitali, w tym u 63 pacjentów (do 72 godz.) i 39 pacjentów (po 72 godz.);
K7ebs/e//apneu/mon/ae
.A/BZI/NDA/ło/onizada- wykazanaw 4 na 6 szpitali(u 74 pacjentów-

do72godz.,
i 21 pacjentów-po72 godz.);.E.co//.nSzZ,Ć+9
odnotowanaw 4 na 6 szpitali(u 50 pacjentówdo 72 godz. i 35 pacjentów-po 72 godz.) oraz grzyby z rodzaju .4sperg///zlsW.

obecne w 2z

tj. (u 89 pacjentów przyjętych do szpitala tj. do 72 godz.).
Ponadto patogeny wykazane licznie przez szpitale to: C/os/r/dfumzd/Ó@c//e
stwierdzone
w 3 szpitalach (u 20 pacjentów-do 72 godz., i 39 pac:centów-po 72 godz.), Sfaphy/ococcz/s
aureus opomy na metycylinę (MRSA) wykazanych przez 5 z 6 szpitali(u 44 pacljentów-do 72
godz
i 12 pacjentów-po 72 godz.).
Pozos\ake'. Pseudonanas aeuroginosa spp., Acinetobclcter spp. Ktebsielta pneutnoniae
9

MBL/NDM,

En/erobac/erW.

ESBL(+), to patogeny stwierdzonew 3 na 6 szpitali

poddanych analizie zbiorczej .
W dwóch

szpitalach

.@eCg411t(yBĘ):

wykazano

obecność C/os/rid/z/m

pe/#ngens,

!yCęp/gggęę!!Łpnę#/ąg/!4aeugrąybyBar!@@Ł

natomiast

.unfe/"ococcz/ś

gł.aŁ #Qlg!?!CzasWskazallŚŁjąlSg

czynnik chorobotwórczy w poledyńczych szpitalach powiatu pruszkowskiego.

W ubiegłym roku w żadnym z 6 szpitali nie stwierdzono zakażeńwywołanych przez:
Zln/erococcz/s.Jade/z/m opornym na glikopeptydy-(VRE)f--Aiorau,/rz/SHjak

również..--Gram-

UJemnepałeczki jelitowe .En/erobac/er/aceaeW. z rodzaju Escber/cb/a, K7eós/e//a oraz
En/eroóac/er wytwarzające b-laktamazy hydrolizujące karbapenemy (szczepy KPC+).
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Wykres 7 Dystrybucja patogenów alamlowych w szpitalach na terenie powiatu pruszkowskiego w 2017r
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Oznaczenia:
SK--Nlazowieckie CentrumlŁehabŃtacji ,,ST(XJIR" sp. z o.o., SzpitalKolejowy im. dr med. Wlodzimieaa Roeflera w Pmszkowie

JUS(;Z- Mazowieckie SpecjalistyczneCentrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
.łlZ;7U5
- Instytut Fizjologii i Patologii słuchu w Kajetanach
MZilZ)]7\raZI/S- Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy grupa ,,Medincus" w Kajetanach
S/]lZZOZ- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
OR70GNa7'K4
- Ortognatyka drJagielak sp. z o.o. Sp. Komandyton,a w Raszynie

W związku z narastającym w szpitalach problemem lekoopomości drobnoustrojów na
dostępne grupy antybiotyków, wzrostem liczby pacjentów zakażonych patogenami
wielolekoopomymi
oraz szczególnie niepokojącym zjawiskiem rozprzestrzeniania się
w Polsce szczepów pałeczek Enferoł)ac/er/aceae wytwarzających karbapenemazy(CPE),
w szpitalach będących pod nadzorem PPIS w Pruszkowie wdrożono zalecenia Ministra
Zdrowia i Konsultanta Krajowego ds. mikrobiologii
lekarskiej ,,Zalecenia dotyczące
postępowania w przypadku zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych wywołanych
przez bakterie Gram-ujemne z rodziny .En/erobacfer/aceae".Wdrożono również zalecenia
PWIS w Warszawie dotyczące zagrożenia szpitali w wyniku występowania patogenów

wieloopomych,z dnia 18 paździemika2016r.
Prowadzona jest ocena ryzyka wystąpienia zakażenia szpitalnego. Opracowano procedury
uwzględniające rekomendacje w zakresie wykonywania badań przesiewowych u pacjentów
przyjmowanych do szpitala, u których stwierdzane są czynniki ryzyka nosicielstwa CPE oraz
u pacjentów w trakcie pobytu w szpitalu. Poszerzonogmpy ryzyka przy wykonywaniu badań
przesiewowych. Dane o ilości wykonywanych badań przesyłane są do PPIS w raportach

kwartalnych. W obiektach wdrożone są procedury w zakresie przerwania transmigi
drobnoustrojów chorobotwórczych między pacjentami, ze szczególnym uwzględnieniem
izolacji kontaktowej. Systematycznie przeprowadzano szkolenia wewnętrzne wszystkich grup
pracowników w związku z CPE/NDM.
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Wszystkie szpitaleprzesyłajądo PSSEraporty miesięczneCPE/NDM.
Pacjenci zakażeni lub skolonizowani podlegają izolacji lub kohortacji. W miarę możliwości
kadrowych wydzielany jest personel do opieki nad pa(rentami z CPE/NDM. Zapewniono
dostęp do środków ochrony indywidualnej i preparatów dezynfekcHnych w strefie pacjenta.
Wdrożono i monitorowana jest efektywność higieny rąk zgodnie z wytycznymi WHO
,,5 momentów higieny rąk". Monitorowana jest ilość zużytych preparatów do dezynfekcji rąk.
Na oddziałach z CPE/lqDM prowadzonajest kontrola wewnętrzna, z której sporządzanesą
a
raporty
2.3.8 odwołania i interwencje
W 2017 r. nie były rąestrowane skargi, odwołania i zapalenia; rozpatrzono 5 interwencji:
1. (wniesiona w formie telefonicznej) dotyczyła ZPO w Brwinowie ul. Kraszewskiego
20A, NZOZ ,,Curatum". Zakres- podejrzenie zachorowań na świerzb wśród
pensUonariuszy.Osoba wnosząca poinformowała, że podczas odwiedzin
zaobserwowała swędzenie skóry, drapanie się wśród pensjonariuszy przebywających
w placówce, co może być spowodowane świerzbem.
W trakcie kontroli doraźnej- interwencgnej wskazano na obszary wymagające
wery6lkac:ji działań- wszczęto postępowanie administracyjne oraz wydano zalecenia
doraźne (po otrzymaniu pisma z podmiotu o realizacŁjiuchybień i przeprowadzeniu
kontroli sprawdzającej postępowanieumorzono).
2.

(wniesiona w formie pisemnej) - pismo z NFZ Mazowiecki Oddział Wojewódzki.
Interwencja dotyczyła Zakładu rehabilitacji leczniczej
NZOZ Medica-med
w Pruszkowie ul. Ołówkowa l E. Zakres- zbyt niska temperatura w pomieszczeniach,
zbyt mała szatnia na odzież wierzchnią, przeziębiony personel bez masek ochronnych.
Przeprowadzonokontrolę doraźną- interwencyjną. Stwierdzono, że w obiekcie
wydzielono poczekalnię dla pacjentów o pow. 50,50 m: z szatnia dla pacjentów. Jest
to anekswyposażony w wieszaki na odzież wierzchnią, półkę na buty oraz siedziska
umożliwiające zmianę obuwia. Poczekalnia wyposażonajest w dostatecznie dużą ilość
miejsc do siedzenia dla pacjentów, co daje dodatkową możliwość zmiany obuwia.
W ramach poczekalni wydzielono recepclę oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne.
Ponadto w obiekcie wydzielono 2 szatnie dla pac=jentówkorzystających z zabiegów -męska i damska (13,39 m:; 14,94 m:), wyposażone w szafki na odzież pacjentów oraz
ławki; szatnie połączone są bezpośrednio z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi
:wyposażonymi dodatkowaw:natrysk.Wtrakcie kontroli pactjeneFnie informowano
zbyt niskich temperaturach w obiekcie, natomiast informowali , że podczas pracy
żamików zainstalowanych w szatniach jest bardzo gorąco. W trakcie kontroli
dokonano pomiarulemperatury.w

eszczeniach--obiektu i--wydano

ocenia

doraźne: wskazano na konieczność edukacji pracowników w zakresie możliwości
szerzenia się zakażeń drogą kropelkową w ,,okresie grypowym" i zapobiegania tym
zakażeniom poprzez stosowanie środków ochrony indywidualnej

oraz nakazano

zapewnienietemperatury w pomieszczeniachzgodnie z $ 134 ust.2. Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznychjakim
powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1422).
Do PSIE w Pruszkowie wpłynęło pismo z Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Medica-Med w Pruszkowie ul. Ołówkowa l E informujące o wykonaniu
doraźnych zaleceń po przeprowadzonej kontroli. W złożonym piśmie przedsiębiorca

poinfomtował o ponownym przeszkoleniupracowników w zakresiemożliwości
szerzenia się zakażeń drogą kropelkową w ,,okresie grypowym" i zapobiegania tym
zakażeniom poprzez stosowanie środków ochrony indywidualnej. Przedsiębiorca
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poinformował

również, o dołożeniu wszelkich

starań aby zapewnić temperaturę

w pomieszczeniachzgodnie z $ 134 ust.2. Rozp. Min. Infrastmktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie(t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1422).
W trakcie przeprowadzoną kontroli sprawdzającej dokonano pomiaru temperatury
w pomieszczeniach obiektu. Temperatura w pomieszczeniach wynosiła:
w wydzielono
kabinie krioterapii temperatura 24,0'C (specyfika zabiegów),
w pozostałych pomieszczeniach w granicach 24,4-25,6'C.
3

Trzy interwenc:je (wniesione w formie telefonicznej) dotyczące NZOZ Przychodnia
Lekarska -- Zdrowie w Komorowie ul. Turkusowa 5. Zakres - w trakcie poboru krwi
do badań laboratoryjnych pielęgniarki nie stosują środków ochrony indywidualnej
(fartuchów). W trakcie rozmowy telefonicznej kierownik przychodni zobowiązał się

do wzmożeniakontroli wewnętrzną w tym zakresie.Dwie następnedotyczyły braku
systematyczności w stosowaniu środków ochrony indywidualnej

(fartuchów) przez

pielęgniarki i rejestratorki. W trakcie kontroli doraźnej- interwencyjnej stwierdzono,
że personel przychodni pracuje w fartuchach ochronnych.

Wnioski dotycząceepidemiologii
1. oceny sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pruszkowskiego dokonano na
podstawie zarejestrowanych chorób zakaźnych zgłoszonych do PPIS.
2 W roku 2017 zostało zgłoszonych 1516 zachorowań na choroby zakaźne, w tym
wszczęto 142 dochodzeńepidemiologicznych.
3 Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych w 2017 roku kształtowała
się na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.
4. Opisaną powyżej sytuację epidemiologiczną powiatu pruszkowskiego, określić można
5

jako stabilną,dzięki staremumonitoringowi InspekcjiSanitamejw Pruszkowie.
Odnotowano wyższy wzrost zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę
w przedzialewieku 15-64i więcej.

Odnotowano niewielki wzrost zachorowań na wirusowe zakażeniajelitowe wywołane
przez Rotawirusy i Norowirusy.
7 Odnotowano zachorowania na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A.
8 Zachorowania na ospę wietrzną są porównywalne co do roku poprzedniego.
9 W nadzorze nad chorobami zakaźnymi w 2017r. odnotowano lepszą zgłaszalność
zachorowań na choroby zakaźne, głównie poprzez dobrą współpracę z podmiotami
leczniczymi, które przesyłają zgłoszenia zachorowania oraz z placówkami
laboratoryjnymi, które przesyłająna bieżąco dodatnie wyniki laboratoryjne.
10. Według analizy kart uodpomień, obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi objętych
6

jest 32652 dzieci(zgodnie z i]ością kart uodpomieniawykazanąprzez pun](ty
szczepień).
11. Szczepienia ochronne realizowane były zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych
na 2017r.

12.W ramach prowadzonegonadzoru nad wykonawstwem szczepień, stwierdzano
przypadki odmowy rodziców na szczepienie dzieci. Pracownicy PSSE współpracują
z personelem medycznym punktów szczepień w zakresie zmniejszenia ilości dzieci
uchylających się od obowiązkowych szczepieńochronnych. Rodzice są informowani
o wiążącym na nich obowiązku szczepienia dzieci oraz o skutkach zdrowotnych
wynikających z nieszczepienia dzieci.
13. W 2017 roku zarejestrowanych było 390 podmiotów wykonujących działalność
lecznicza.
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14

Podmioty wykonujące działalność lecznicza posiadają opracowane i wdrożone
procedury higieniczno-sanitame, których stosowanie objęte jest nadzorem PPIS.

15 W szpitalach wdrożony jest udokumentowany system zapobiegania i zwalczania

zakażeń szpitalnych, prowadzone są rąestry zakażeń szpitalnych i czynników
alarmowych.
16 W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce szczepów pałeczek jelitowych
.En/eroóac/er/aceaeprodukujących karbapenemazy(CPE), które nabyły opomość na
większośc antybiotykóvprl)zdjęto 'działanie-w
zakresie wdrożenia
zaleceń
dotyczących postępowania w przypadku zachorowań sporadycznych i ognisk
epidemicznych wywołanych
przez Gram ujemne pałeczki z
rodziny
Enterobacteriaceae ((i:Ptb.

2.4 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
Nadzorem sanitamym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Pmszkowie

w 2017 roku objętych było 566 obiektów użytecznościpublicznej. W bród nich występują
obiekty zamieszkaniazbiorowego, obiekty w których świadczonesą usługi dla ludności,
obiekty związaneze sportem i rekreacją,obiekty kultury, dworce i stacje koldowe, ustępy
publiczne itp.

Wykaz grup obiektów zawarty został w poniższej tabeli, natomiast na wykresie zobrazowano
rozkład ilości nadzorowanychobiektów w latach2013-2017.
Tabela 13 Grupa obiektów kontroli w 2017 roku

Ę.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

lu

11.
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28. zakłady tatuażu
29. 1zakłady uszu

Razem

2

3

()

6

6

6

6

6

410

463

513

538

566

;rzebowych

Wykres 8 Zmiany wystęPUJącew rodzajach obiektów

Zmiany liczby wybranych rodzajów obiektów w latach 2013-2017
zakłady odnowy biologcznej
zakłady kosmetyczne
zakładyfryzje rskcrkosmetyczne
zakłady fryzje tkie

2017
toalety publiczne
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H 2015

solana
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obbkt świadczący usługi noclegovw
place zabaw dla dzieci
hotele
apte ki/ punkty apteczne
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ludzkiego
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przed niekorzystnym

120

wpływem

140

szkodliwości

i uciążliwości środowiskowychoraz zapobieganiapowstawaniuchorób, w roku 2017
upoważnieni pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie
przeprowadzili 324 kontrole sanitame obiektów użyteczności publicznej (w 2016 r. 344

kontrole). Na poniższym wykresie przedstawionorozkład ilości obiektów i ilości
przeprowadzonych kontroli sanitarnych w zakresie Higieny Komunalnej w latach 2013-2017.
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Wykres 9 Liczba obiektów kontrolowanych w latach 2013-2017

Laczbaobiektów i liczba kontroli w latach 2013-2017
6(D
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2014
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2016

2017
liczba kontroli

liczba nadzorowanych obiektów

2.4.1 Hotele

Na terenie powiatu pruszkowskiegowedług stanu na 3 1 grudnia 2017 roku było 9 obiektów
zaszeregowanych przez Marszałka Województwa
i skategoryzowanych (z nadana liczbą gwiazdek):

Mazowieckiego

do rodzaju

,,hotel"

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hotel* * * Victor, ul. Andrzeja IA w Pruszkowie,
Hotel *** Comfort Biznes, ul. Bolesława Prusa l w Pruszkowie,
Hotel** * Ajax, przy AI. Krakowskiej 63 w Jankach,
Hotel**'b Groman, AI. Krakowska 76 w Sękocinie Starym,
Hotel**'K* Estera,AI. Jerozolimskie 331 w Regułach,
Hote[*** ViaAppia, A]. Krakowska 116, Sękocin Stary,
7) Hotel** George,AI. Katowicka 123w Ruścu.
8} Hatell';K'LEWlta;uł:Sienkiewicza 7Raszyn;
9) Hotel*** Park Kajetany, Kajetany, ul. Mokra 7.
W

roku

17--pracownicy

PSSE

skontrolowali wszystkie hotele. Łącznie
przeprowadzono w tych obiektach IO
kontroli sanitarnych (o 2 więcej niż w roku

ubiegłym). W minionym roku stan
sanitamy tych obiektów sprawdzono w
trakcie

trwania

sezonu turystycznego.

dwa obiekty wpłynęły
wnioski o przeprowadzenie kontroli
Ponadto, na

interwencyjnej. Interwencje dotyczyły
zniszczonych
i
zanieczyszczonych
wykładzin dywanowych w jednostkach
mieszkalnych i na korytarzachhotelu oraz na zły stan sanitamohigieniczny i techniczny
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obiektu. W trakcie przeprowadzonejkontroli w jednym z hoteli stwierdzono, że wykładziny
są systematyczniei cyklicznie prane (częśćpokoi była wyłączona z użytku właśnie ze
względu na prowadzonepranie) oraz, że w 2018 r. planowanajest wymiana wykładzin
dywanowych. W drugim przypadku, w wyniku przeprowadzoną kontroli nieprawidłowości
wskazane w piśmie interwencyjnym nie zostały potwierdzone.

W wyniku przeprowadzonych
kontroli nie stwierdzononieprawidłowościw zakresiestanu
sanitamego. Wyposażenie obiektów w sprzęt, środki czystościowe i dezynfekcyjne,
składowania i rozdział bielizny brudnej i czystej jest prawidłowe. W hotelach spełnione są
wymagania Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w spraw,/e
obiektów hotelarskich i innych obiektów, u' których są świadczone usługi hotełarskie q\Ą.Dz.
U. z 2017 r. poz. 2166).

W 2017 r. do ewidencji hoteli dodanoobiekt zlokalizowany w Kajetanachprzy ul.Mokrej 7 -Hotel Park Kajetany. Obiekt został zaszeregowanyprzez Marszałka Województwa
Mazowieckiego

i otrzymał

kategorię

trzech

gwiazdek

'b 'w'b

Właściciele systematycznieprzeprowadzająremonty, przebudowy,uzupełniają pokoje,
poprawiając standard świadczonych usług przyczyniając się do polepszenia wizerunku swoich
obiektów.
Zarządcy hoteli przestrzegają obowiązków i zakazów określonych w ustawie z dnia 9
listopada 1995 r. o oc/bron/e zdrow/a przed masrępsŃ'a/}z/zząm'a/vlaQ/on/z/ / wyraz)ów
0,/onżowycb(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.) dotyczących oznakowaniasłownego

i graficznego informującego o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów
elektronicznychw danym obiekcie i przestrzeganiazakazu palenia. W ośmiu hotelach
obowiWye całkowity zakaz palenia, natomiast w jednym wydzielona jest palamia.

2.4.2Inne obiekty, w których świadczonesą usługi turystyczne
Na terenie powiatu pruszkowskiego nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego objętych jest 47 innych niż hotele obiektów w których świadczone są usługi
noclegowe.

Wśród tej grupy obiektów jest 5 placówek

prowadzonych w ramach działalności
rolniczej(gospodarstwa agroturystyczne)
oraz ośrodki konferencyjno-szkoleniowe.
Miejsca noclegowe dostępne są przez cały
rok. Ewidencja ww. obiektów powinna
być
prowadzona
przez
woJtów,
burmistrzów
i prezydenta miasta na

podstawieart. 38 ust. 3 ustawaz dnia 29
sierpnia 1997 r. o us/udac/z rz//ys@cznyc/z
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn.

zm.)

W 2017 r. otrzymanojeden wnioseko przeprowadzenie
kontroli interwencyjnejw obiekcie
noclegowym będącym pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pruszkowie. Interweniujący skarżył się na niewłaściwy stan sanitamohigieniczny
i obecność gryzoni w obiekcie. W wyniku przeprowadzonej kontroli sanitamej nie
potwierdzono zarzutów przedstawionych w otrzymanym piśmie.
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Podczaskontroli jednego z obiektów stwierdzononieprawidłowościw zakresie stanu
sanitamohigienicznego dotyczące braku wydzielonych pomieszczeń sanitamohigienicznych
dla pracowników, co stanowiło naruszenie $ 1l l ust. l i2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprat4'/eogó/nyc/zprzepisów beze/eczeńsn'a
i higieny płacy, zgoddxe z kk6qm ,.pracodau'cajest zobob,iqzanyzape\Ą'nićpracowttikom
pomieszczeniai urzcldzenia higienicznosanitarne, których I'odzaj, ilość i wielkość powinny być
dostosowanedo liczby zatrudnionychpracowników, stosowarlychtechnologii rodzajów pracy
órażwarunkow, WJakićFta pracajeśtwykołiywana. wymaganiaatapomitsżćz€fiTdlFżcłdze:ń
higienicznosanitarnych określa zał(łcznik nr 3 do rozporządzenia" . W wyniku s\wleldzonNch
nieprawidłowości, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie wydał decyzję
administracŃną nakazującą ich usunięcie. Decyzja została wykonana. Ponadto, w tym samym
obiekcie stwierdzono niewłaściwy stan sanitamohigieniczny pomieszczenia przechowywania
bielizny

czystej (zanieczyszczona
podłoga, kłęby
odpowiedzialna została ukarana mandatem kamym.

kurzu),

w

wyniku

czego

osoba

Podobniejak w przypadku hoteli, kontrole w obiektach przeprowadzonow trakcie trwania
sezonuturystycznego. Łącznie skontrolowano 46 obiektów.

2.4.3Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne,tatuażu i odnowy biologicznej
Wykaz grup zakładów objętych bieżącym nadzorem sanitamym w latach 2013-2017 zawiera
poniższa tabela
Tabela 14 Zakłady kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
Liczba zakładów

Grupy zakładów
erskie
zakłady kosm
zakłady odnowy biologiczne
zakła
świad LCeWI
niż jedną uszu
zakład

zakłady tatuażu
Razem

2014
108
48
10
43
0

2015

2016

2017

107

111

122
74

209

217

56
10

12
44
3
232

0

43

2
256

Liczba zakładów z branży fryzjersko-kosmetycznej

w latach 2013-2017

2017
2016
201S

2014
2013
0

50

100

IS0

200

250

300

Liczba obiektów w tą kategorii jest zmienna ale jak widać na powyższym wykresie od roku
2013 ststematycznie wzrasta. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie
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fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznychczęsto zmieniają miejsca świadczenia usług lub
likwidują działalność.

Na zwrócenie uwagi zasługuje pojawienie się zakładów tatuażu. Zakłady powstały
w Pruszkowie.lstnidący w 2016 r. zakłądtatuażuw Brwinowie w 2017 r. przestałdziałać-kontroli nie przeprowadzono. W ubiegłym roku przeprowadzono kontrolę sanitamą w dwóch
zakładach w Pruszkowie.

W związku z dalszym brakiem aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapob/eganżz/
oraz zwa/czen/uzakażeńi choróbzaX;aźnyc/z
u /udźf (tekstjednolity Dz. U. z
2018 r., poz. 151) określających szczegółowewymagania dla zakładów fryzjerskich,
kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologiczną nadal głównym celem przeprowadzonych

kontroli sanitarnychw roku 2017w zakładachbyła ocenarealizacji art. 16 v\w. ustawyw
zakresie wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz
chorobami zakaźnymi oraz ocena stanu sanitamo-higienicznego w zakładach ze zwróceniem
szczególnejuwagi na:
1) stan
sanitarno-higieniczny
pomieszczeń,
w
których
świadczonesąusługi,

2) utrzymanie czystości i dbałość o
sprawność narzędzi oraz higienę
3)

osobistą osób świadczących usługi,
sposób
przechowywania,
sterylizacji, dezynfekc:ji narzędzi
oraz stosowanie
środków
do
dezynfekcji w aspekcie możliwości

zakażeniachorobami

przenoszonymi
w wyniku
naruszenia ciągłości tkanek oraz
innych chorób przenoszonych w trakcie wykonywania zabiegów nie medycznych.
W 2017 roku przeprowadzono kontrole sanitame w 177 zakładach
(w 2016 r. skontrolowano 166 zakładów). W wyniku przeprowadzonych

kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości naruszających wymagania
sanitame. Należy nadmienić, że kontrole w zakładach, prowadzone są z
zachowaniemprzepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dź/a/a/mościgospodarczą/(Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 79 ust. l ww. ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitamy informuje przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakładzie. W
2017 r. do państwowegopowiatowego Inspektora Sanitamegow Pruszkowie wpłynęło pięć
wniosków o interwencje w związku z niewłaściwym stanem sanitarnohigienicznymw
zakładachfiyzjerskich i kosmetycznych.Interweniującywskazywali przedewszystkim na
nieprawidłowości przy wykonywaniu usług
brak dezynfekc:ji narzędzi, niezachowanie

bieżącą czystości. W jednym przypadku interwencja dotyczyła niewłaściwego stanu
sanitarno -- technicznego lokalu niedokładne odnowienie zakładu po pożarze. W żadnym
przypadku nieprawidłowości nie zostały potwierdzone, jednakże w trakcie przeprowadzonych
kontroli sanitarnych zwrócono uwagę osobom prowadzącym działalność i wykonującym
usługi na przywiązywanie szczególną staranności do przestrzegania procedur higienicznych
w zakładach.
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W porównaniu do lat ubiegłych wzrasta liczba
zakładów wyposażonych w
autoklawy
przeznaczone
..f .P
/

do

sterylizacji

narzędzi

wielokrotnego użytku. Sterylizacja narzędzi

prowadzona
jest przez39 na 95 zakładów,co
stanowi 41,1% (w 2016 r. było to 33 zakładów

na

88, czyli 37,5%o). W trakcie kontroli osoby
wykonujące zabiegtpodczas którycłrdochodzi lub
może dojść do naruszenia ciągłości tkanki są
informowane o konieczności sterylizacji narzędzi,

natomiast brak w obecnym stanie prawnym
przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
które określałyby szczegółowe wymagania dla
zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu

i odnowy biologiczną utrudnia w znacznym stopniu egzekwowaniezaleceń w zakresie
sterylizacji narzędzi. W coraz mniąszej liczbie zakładów stosowane są aparaty kulkowe, w
których narzędzia poddawane są działaniu temperatury 240'C. W niektórych zakładach
zabiegi wykonywane są bez użycia narzędzi mogącychpowodować naruszenieciągłości
tkanki(tzw. manicure biologiczny). Zgodnie z zaleceniemPaństwowegoPowiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie osoby prowadzące działalność w zakładach
kosmetycznych informowane są o wytycznych Głównego Inspektora Sanitamego oraz NIZPPZH dotyczących prawidłowego przeprowadzania sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku.

Narzędzia wielokrotnego użytku nienaruszająceciągłości tkanek poddawane są myciu
i dezynfekcji.
W zakładach stosowana jest bielizna zarówno jednorazowego, jak i wielokrotnego użytku:
ręczniki, peniuarki, fartuchy, prześcieradła. W większości zakładów fi'zjerskich stosowane są
ręczniki jednorazowe. Bielizna wielokrotnego użytku pranajest poza zak:radamiprzez pralnia
komercyjne, bądź we własnym zakresie.

Preparaty kosmetyczne wykorzystywane przy świadczeniu usług przechowywane są
w oryginalnych opakowaniach, w sposób zalecany przez producenta chroniący je przed utratą
właściwości.

Urz#dżenia dużące d(r opalania (solariaF zwykle ltanowiF

Wyposażenie dódatk6w€

w zakładachfłyzjerskich lub kosmetycznych obserwye się jednak spadekilości tych
urządzeń wynikające ze spadku zainteresowania usługę. Na terenie powiatu pruszkowskiego
istnieją tylko-dwa zakłady;-w których świadczącesą usługi wyłącznie w zakresiesolarium:
Pomieszczeniasolarium wyposażone są w zasobniki z ręcznikami jednorazowego użytku oraz
wieszaki na odzież dla osób korzystających z usług. Każdorazowo po użyciu łóżko lub kabina
opalająca są dezynfekowane przy użyciu przeznaczonych do tego celu środków a informac:ja
o przeprowadzonej czynności umieszczana jest wwidocznym
miejscu. Ponadto
w pomieszczeniachsolarium przy urządzeniachsą dostępneśrodki dezynfekujące,aby każdy
klient mógł dodatkowo, jeśli zechce,zdezynfekować powierzchnię łóżka lub tuby.
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2.4.4 obiekty

i środki transportu

publicznego

Na terenie powiatu pruszkowskiegozlokalizowane są dwa przystanki kolejowe i jedna stacja
kolejowa PKP oraz l stacjakolejowa WKD i 9 przystanków kolejowych WKD. W 2017 r. na
dworcach i stacji i przystankach PKP przeprowadzono planowane kontrole sanitarne. Nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
stanu sanitarnego. Teren peronów
i
dworców koldowych jest porządkowany
przez firmą sprzątającą.Na terenie obiektów

ustawiono kosze na odpady, które są
systematycznie opróżniane. Kontrole
przeprowadzone były przed rozpoczęciem

prac remontowych.Od września 2017 r.
prowadzona jest planowana od kilku lat
modernizacja linii kolejowej na odcinku
Grodzisk

Maz.

Warszawa

Zachodnia.

Modemizacją objęte są równeż

budynki

dworców w Pruszkowie i Brwinowie. W
związku z powyższym na wskazanym odcinku została wprowadzona zastępczakomunikacja
autobusowa.

2.4.5 Noclegownie dla bezdomnych

Na terenie powiatu pruszkowskiego funkcjonuje jedna noclegownia. Jest ona wpisana do
rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa
mazowieckiego

prowadzonego

przez Wojewodę

Mazowieckiego

-- Z)om D/a .AZa/ek z Z)ziećn?ż

.Nazara/" mieszczącysię w Brwinowie przy ul. Sienkiewicza4, który został założonyi jest
prowadzony przez organizac=ję
pożytku publicznego, katolicką organizację charytatywną
Fundac=jęWspólnota ,,Chleb życie", ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa. W wyniku
przeprowadzonej kontroli stan sanitarno - higieniczny i techniczny obiektu oceniono jako
dobry. W wyniku przeprowadzoną kontroli stwierdzono, że obiekt jest dobrze przygotowany
do sezonu zimowego. Podopieczni mają zapewnione miejsca noclegowe, posiłki oraz
zabezpieczone

podstawowe

środki

higieniczne

niezbędne

dla

matki

i

dziecka.

Przeprowadzonezostały prace remontowe w pomieszczeniu pralni, wydzielono i urządzono
jeden dodatkowy pokój dla matki z dzieckiem oraz wymieniono ogólnodostępną umywalkę.
2.4.6 Place zabaw dla dzieci i stref rekreacji
Wśród obiektów rekreacŃno-wypoczynkowych szczególną uwagę zwrócono na place zabaw

dla dzieci i strefy rekreacji rodzinnej na terenie gmin: Miasto Pruszków, Miasto Piastów,
Raszyn, Michałowice, Brwinów. Na wielu spośród kontrolowanych placów zabaw dla dzieci
są zlokalizowanepiaskownicy.
Place zabaw utrzymane

są w dobrym stanie sanitamo-technicznym. Stan techniczny
wyposażenia jest na bieżąco sprawdzany

przez właścicieli, tworzone są zapisy

z

przeprowadzonych kontroli

wewnętrznych i prac modemizacyjnych. W
2017 r. przeprowadzona została wymiana

urządzeńna jednym z placów zabaw w
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Brwinowie. Piasek w piaskownicach wymieniany jest zgodnie z zaleceniami Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie przynajmniej raz przed sezonemi w
trakcie sezonu letniego. Osoby przebywające na terenach rekreacŃnych mogą korzystać
z toalet przenośnych nieskanalizowanych ustawionych w sąsiedztwie placów zabaw przez
władze samorządowe.W przypadku stref rekreacji w Gminie Michałowice istniąe możliwość
korzystania z toalet

w kontenerach sanitarnych.

W 2017 r. podjęto jedną kontrolę interwencŃną dotyczącą niewłaściwego stanu
porządkowegcr plactr zabaw-na=osiedluldministrowanynr przez ?ruszkowskę$półdzielnię
Mieszkaniową. W trakcie kontroli przeprowadzonej przy współudziale przedstawiciela

administracji nie stwierdzono nieprawidłowości. Właściwy stan porządkowy był
utrzymywany,
co potwierdziły
obserwacje bieżące
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie.

przedstawicieli

Państwowego

2.4.7 Toalety ogólnodostępne
Na terenie powiatu pruszkowskiego

powstała toaleta publiczna. Obiekt
został zlokalizowany w Pruszkowie w

Parku Kościuszki, przy zbiegu ulic
Chopina i Kościuszki. Zarzadzania
obiektem
i
jego
sprzątanie

powierzono jednostce organizacyjnej

urzędu miejskiego.Szalet jest
bezobsługowy, zaopatrzony w bieżącą

wodę.

Nieczystości

odprowadzane są

ciekły

do

sieci

kanalizacyjnej. Przed skorzystaniem z

szaletu należy uiścić opłatę w
automacie, co powoduje otwarcie drzwi do wnętrza obiektu.
Osoby podróżujący mają możliwość korzystania z sanitariatów znajdujących się na 18.
stacjach paliw oraz toalety ogólnodostępną w zmodemizowanym budynku dworca
kolejowego w Piastowie.
Ponadto, w 2017 r. w celu zapewnienia właściwych warunków sanitamo-higienicznych

przestrzeni publicznej Gminy Pruszków, Piastów, Brwinów, Michałowice i Raszyn

+

++

udostępniły

mieszkańcom

i

turystom

hiddóśtęjjńycłF 'jjtżćńośńych

38

nieskanalizownych

lćtówcłi

Michałowice istnieje możliwość korzystania z toalet w kontenerach
sanitarnych, które są skanalizowane. W Gminie Raszyn toalety przenośne

ustawiane są jedynie w okresie wiosna-jesień po uzyskaniu zgody
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Pmszkowie.

Podczas kontroli sanitarnych przeprowadzonych w 2017 r. stwierdzono, że stan sanitamy
toalet przenośnych nie zmienił się w stosunku do poprzedniego roku i można go ocenić jako
dobry. Niestety w dalszym ciągu zdarzają się akty wandalizmu (graffiti, podpalenia
przenośnych kabin WC, zniszczenia wyposażenia w kontenerach sanitarnych), które w miarę
możliwości są na bieżąco naprawiane.
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2.4.8 Domy przedpogrzebowe i środki transportu przeznaczone do przewozu
z'wrok i szczątków ludzkich
Na terenie powiatu pruszkowskiego działają 4 domy przedpogrzebowe i 5
zakładów pogrzebowych.

We wszystkich domach przedpogrzebowychsą wydzielone pomieszczenia

lub urządzeniachłodnicze przeznaczone
do przechowywaniazwłok lub
szczątków ludzkich, pozwalające na zachowanie wymagań określonych w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sp/'au'/e
sposobz{ orzec/zowlJU'ania zw/ok / szczqfków /udał/cb (Dz. U. z 2011 r., Nr

75 poz. 405). żaden z domów przedpogrzebowychnie jest zlokalizowany
na terenie cmentarza.

W trakcie przeprowadzanych kontroli sanitamych zwracano szczególną uwagę na stan
sanitarno-higieniczny pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zwłok i szczątków
ludzkich (pomieszczenia lub urządzenia chłodnicze) oraz do przygotoWwania
ich do
pochówku i przeprowadzania ceremonii pogrzebowych, częstotliwość mycia i dezynfekcji
środków transportu, stosowanie procedur w zakresie higieniczno-sanitarnym

w pomieszczeniach,postępowanie z odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi oraz
utrzymanie czystości i zagospodarowanieterenu wokół budynków.
Zakłady pogrzebowe świadczą tylko
i organizacji ceremonii pogrzebowych.

usługi przewozu zwłok do miejsca pochówku

W 2016 r. skontrolowano 14 samochodów przeznaczonych do przewozu zwłok i szczątków

ludzkich. Wszystkie spełniały wymagania określone w rozporządzeniuMinistra Zdrowia
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sp/'awżewydaw'ancapozno/eń/ zalu,iadcze na przed'óz m,łok
f szczqfków /udzhc/z (Dz. U. z 2008 r., Nr 249, poz. 1866). W dowodach rejestracyjnych
każdego z tych środków transportu jest wpis stwierdzający, że jest to specjalny samochód
pogrzebowy. Pojazdy te są trwale oznakowane w sposób wskazujący na ich przeznaczenie.

Kabiny kierowcy są odizolowaneod części przeznaczonąna umieszczeniezwłok lub
szczątków ludzkich. Samochody posiadają zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny
lub pojemnika

na zwłoki

albo szczątki

ludzkie

podczas przewozu

Podłoga

w części

przeznaczonej na umieszczenie trumny wyłożona jest materiałem zmywalnym i odpomym na
działanie środków dezynfekcgnych. W części przeznaczonej na umieszczenie zwłok lub
szczątków ludzkich nie ma miejsc siedzących.

2.4.9Apteki
W ubiegłym roku przeprowadzonokontrole sanitamew 22 spośród66 aptek na terenie
powiatu pruszkowskiego (w 2016 r. skontrolowano 16 aptek na 66 będących w ewidencji).
Trzy kontrole przeprowadzone były na wniosek kontrolowanego w związku z koniecznością
uzyskania na podstawie art. 100 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
ga/'maceuQczne(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) opinii PaństwowejInspekcji Sanitamej
o lokalu przeznaczonym na aptekę ogólnodostępną. W 2017 r. zostały wprowadzone w życie
istotne zmiany w Prawie farmaceutycznym dotyczące aptek ogólnodostępnych. Uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie apteki uzależnione jest m.in. od jej lokalizacji względem innych
aptek (odległości między aptekami) oraz od liczby mieszkańców na obszarzedanej gminy
przypadającej na aptekę (3000 osób na jedna aptekę). Zmiany te spowodowały, że na terenie
powiatu pmszkowskiego od lipca 2017 r. praktycznie nie wydano żadnej opinii sanitarnej
o lokalu nowo otwieranej apteki. Złożonezostały natomiastwnioski o wydanie opinii przed
wejściem w życie zmian w Prawie farmaceutycznych.Interesującymmoże być fakt, że trzy
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z nich dotyczyły lokali, które nie istniały w rzeczywistości,a były w trakcie budowylub tylko
na planach. W takiej sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie
pisemnie odmówił wydania opinii sanitamd.

W lokalach istniejących aptek wydzielone zostały pomieszczeniapowierzchni podstawowej
i pomocniczej zgodnie z wymaganiami rozporządzeniaMinistra Zdrowia z dnia 30 września
2nQ21. w sprawie szczegółowychwymogów,jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U.
z'2002 r Nr t7 11oz: t395); rwśó(hliclrTomieszczenia
lula miejsca przeznaczone do
przechowywania środków czystości, pomieszczenia sanitamo-higieniczne, szatnie dla
personelu często połączone z komorę przyjęć. Zapewmono dostęp osobom niepełnosprawnym
do izby ekspedycyjnej, czyli sali sprzedaży leków. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitamo-higienicznego.
2.4.10 Domy Pomocy Społecznej
W 2017 r. przeprowadzono kontrole sanitame w trzech domach pomocy społecznej
zlokalizowanych
na terenie powiatu pruszkowskiego
i będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie. W obiektach

zapewniona jest całodobowa opieka oraz świadczone są
usługi w zakresie potrzeb bytowych, zdrowotnych
i wspomagającychzgodnie z wymaganiami określonymi w
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o p0/7?0cyspo/ecznę/ (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu

Ministra Pracyi Polityki Społecznąz dnia23 sierpnia2012r.
w spraw,fe domów pomocy spo/ecznę/ (Dz. U. z 2012, poz.

964, z p(Sźn.zm.). Budynki domów pomocyspołeczną są
w pełni przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych -- brak barier architektonicznych,
toalety dla osób niepełnosprawnych, dźwigi osobowe. Obiekty zaopatrywane są w wodę
z wodociągów publicznych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli w pomieszczeniach domów pomocy społecznej nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitamo-higienicznego i porządkowego.

Otoczenie i pomieszczeniadomów pomocy społecznej pozbawione są barier
architektonicznych.Na zewnątrz budynków zastosowanopodjazdy, wewnątrz dźwigi
osobowe. Łazienki rówmeż dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy
mają zapewnioną pomoc w podstawowych czynnościach. Pomieszczenia mieszkalne domu są

czyste, sprzątanenie rzadzic niż raz dziennie,estetyczneiw miarę możliwości wolne od
nieprzyjemnych zapachów.Zapewnionejest całodzienne wyżywienie.
2.4.11 Placówki zapewniające całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobomw podeszłymwieku
Nadzorem sanitamym w 2017 r. objętych było 6 placówek prowadzącychdziałalność
gospodarcząw zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobowe opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zgodnie
z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 12 marca2004 r. o po/mocyspołeczna/(t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). Do ewidencji dodano dwie placówki jedną po
przeprowadzeniu kontroli interwencyjnej, dmga po uzyskaniu zgłoszenia przedsiębiorcy
o rozpoczęciu działalności. Dwie skontrolowane placówki nie posiadają zezwolenia
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Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności w takim zakresie,jednakże są one
znane pracownikom Wydziały Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego .

W obiektach spełnione są warunki sanitamohigieniczne
określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo/eczneg. Największym problemem w placówkach, które
nie posiadają zgody Wojewody Mazowieckiego są bariery
architektoniczne, a szczególnie brak dźwigu osobowego
w budynku, w którym pokoje dla penqonariuszy są nie tylko
na parterze. W wyniku przeprowadzonych kontroli w jednej
placówce stwierdzono brak informacji o zakazie palenia
wyrobów tytoniowych
osobę odpowiedzialną ukarano mandatem. W innym obiekcie
stwierdzono brak pomieszczenia porządkowego wydano zalecenia pokontrolne, które
zostały wykonane.

2.4.12Pływalnie
W roku 2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie przeprowadził
kontrole sanitame w trzech pływalniach na terenie powiatu pmszkowskiego :
1)
Mińska Kryta PływalniaKAPRY w Pruszkowie,
2)
3)

Basen przy Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie,
Pływa[nia przy Centrum Szko[eniowo-Konferencyjnym, Fa]enty, A]. Hrabska 4b.

Zarządcy pływalni realizują zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia listopada 2015 r.
w spraw/e wymagań,./ak/mpowf/zna odpou,badaćwoda na pb'wa/n/ac/z (Dz. U. z 2015 r., poz.
2016). Harmonogramykontroli jakości wody na pływalniach na cały 2017 r. zostały ustalone
i zarządzający pływalniami je realizowali.

W 2017 r. przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pmszkowie
424 sprawozdaniaz badańjakości wody na pływalniach. Ponadto,w miesiącach paździemikgrudzień 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pmszkowie pobrał próby do
badań z niecek basenowych, systemów cyrkulacji wody basenowej iz natrysków. W czerwcu
2017 r. PaństwowyPowiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie dokonał roczną zbiorcze
ocenywody na pływalni. Zgodnie z rozporządzeniemMinistra Zdrowia z dnia listopada 2015
r. w spraw/e wymagań,./akfmpowinna odpowiadać woda na/)Ówa/n/ac/zinfomlacja o ocenie
powinna być podana do wiadomości osób korzystających z pływalni.

W wyniku przeprowadzonych badań wody i otrzymywanych sprawozdań Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitamy wydał 18 decyzji nakazującychpoprawę jakości wody na

pływalni, z czego 8 ze względu na parametrymikrobiologiczne(ogólna liczba
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mikroorganizmów w 36'C, Legionella sp., bakterie grupy coli). Zarządzający pływalniami
natychmiastowo po otrzymaniu informacji z laboratorium badania wody podejmowali
działania naprawcze (chlorowanie szokowe, wymiana wody w mniejszych nieckach,
dezynfekcja niecek). Nie stwierdzono braku przydatności wody do kąpieli.
Zarządzający kontrolowanymi obiektami dokonują i dokumentuje bieżącą ocenęjakości wody
oraz informują korzystającychz pływalni o jakości wody w sposóbprzewidziany w ww.
rozporządzeniu.

W wynikuprzeprowadzonych kontroli nie stwierdzono-nieprawidłowaścfw zakresiustanu
sanitarno-higienicznego obiektów.

Spośród parametrów fizykochemicznych w badanych w próbach wody z pływalni
przekroczeniadotyczyły stężeńchloru wolnego i związanegooraz chloroformuzarówno
w próbach pobranych z niecek basenowychjak i z systemu cyrkulacji wody basenowel.
W związku z prowadzonym postępowaniemadministracgnym Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Pruszkowie nakazywał zarządzającym obiektami podjęcie działań
mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia listopada 2015 r. w spraw'/ewy/z?agań,
./ak/m pow/nna odpow/udać
woda na/)Óm,a/n/ac/z (Dz. U. z 2015 r., poz 2016).
Poza sprawowaniem nadzoru nad jakością wody basenowd, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pruszkowie nadzoruje także warunki sanitamo-higieniczne i stan techniczny hali
basenową, zaplecza technicznego oraz pomieszczeń sanitamo-higienicznych. W wyniku
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

l(ażdego roku w czasie przerw technologicznychna pływalniach przeprowadzonoprace
modemizacyne polegające, m.in. sprawdzeniu elementów technologicznych, czyszczeniu
niecek basenowych, serwisie urządzeń wentylacŃnych itp.

2.4.13Miejsca wykorzystywane do kąpieli
Na terenie powiatu pruszkowskiego nie ma
zorganizowanych
kąpielisk,
natomiast

utworzone zostało miejsce wykorzystywane
do kąpieli w Pruszkowieprzy ul. Mostowej.
Badania jakości wody przedstawione przez

zarządcęwykazdrl)rzydatnoś& wody do
kąpieli zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
8--kwietnia--20111r- wsprawie
prowadzen/a

nadzoru stad jakością u'ody u, kqpietisku
Łmiejscuwykorzystyu,abym
do kąpieli CDz.U.
z 201 1 r. Nr 86, poz. 478, z późn. zm.). Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy

w Pmszkowie w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody w

midscu
wykorzystywanym do kąpieli pobrał próby wody do badań. Zarządzający miejscem
wykorzystywanym do kąpieli dwukrotnie przedstawiał sprawozdaniaz badańjakości wody
pobranych w ramach kontroli wewnętrznej. W wyniku przeprowadzonychbadań nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W 2017 r. wydano trzy oceny o przydatności wody do kąpieli.
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2.4.14 Działalność pozaplanowa
1. Interwencje
W 2017 r. rozpatrzono łącznie 37 interwencji, w 2016 r. - 3 1, przy czym we własnym zakresie

rozpatrzono 25 spraw, 12 przekazanodo rozpatrzenia właściwym organom według
kompetencji na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspos/ępowan/a
ać/mfnfsb'ac#nego(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). W 2016 r. we
własnym zakresie rozpatrzono 27 interwencji.
Zgłaszane interwencje dotyczyły głównie:
1. złego stanu sanitamego i porządkowego nieruchomości, poseqi mieszkalnych,
2. niewłaściwego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń wspólnego użytku takich
3

jak piwnice, klatki schodowe,zsypy
niewłaściwego zbierania, gromadzenia i pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości płynnych,

4

stanu sanitamo-higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym obiektów

noclegowych,zakład(5wlłyzlerskich, zakładu kosmetycznego,domów opieki dla osób
starszych, zakładu pielęgnacHno-opiekuńczego, Sali zabaw dla dzieci, placu zabaw,
5. stanu sanitamo-higienicznego temu budowy,

6. uciążliwości związanychz działalnościązakładów produkcńnych, zwłaszczadotyczących
emisji substancji i hałasu,
7

niewłaściwego lub braku odbiom odpadów z terenów nieruchomości przez fimly odbierdące

odpady.
Większość rozpatrywanych interwencji była bezzasadna,w czeki okazywała się bezprzedmiotowa,
ponieważ działalność pod wskazanym adresem nie była prowadzona. Część interwencji dotyczyła
prywatnych poseqi, na które zgodnie z art. 26 ust. l ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pais/wowey
Znspekc/iSan//arne7państwowy inspektor sanitamy ma prawo wstępu w razie podąrzenia lub

stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także
jeżeli w mieszkaniujest lub ma być prowadzonadziałalność produkcgna lub usługowa.
Coraz częściej wnioski o interwencje wpływają za pośrednictwem poczty elektroniczną

2.

Zabezpieczenie sanitarne imprez masowych

Zgodnie z wymaganiami

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o beze/eczeńsrwfe

//nprez masowym/z

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) organizatorzyimprez masowychzobowiązanisą
do uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w sprawie
zabezpieczenia sanitarnego planowanych imprez w celu przedłożenia jel do właściwego
organu wydającego decyzję zezwalającą na przeprowadzenie imprezy. Przy ocenie
zabezpieczeniasanitamego imprezy ważne jest zapewmenie uczestnikom odpowiedniej liczby
toalet, koszy na odpady i warunków utrzymania właściwego stanu porządkowegow trakcie
imprezy i po jel zakończeniu.

W 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał 17 postanowień w żadnym
przypadku nie zgłaszając zastrzeżeńdo stanu zabezpieczeniasanitamego planowanych imprez,
wśród których przeważały imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe.
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3. Ekshumacje i sprowadzaniezwłok z zagranicy
Zgodnie z art. 15 ust l pkt l ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o chen/arzac/z / c/lowa/?/u

z/zzar&c/z
(tekstjednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 912, z późn. zm.) ekshumaclja
zwłok lub
szczątków ludzkich może być dokonana po uzyskaniu zezwolenia właściwego inspektora
sanitamego. W 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie wydał 22
decyzje administracŃne zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji(w roku 201 6 r. wydano
40 decyzji). Wzrost liczby wydawanych decyzji w dużym stopniu wynika z rozpoczęciem
przez zarządców cmentarzy postępowań związanych z regulacją opłat za miejsca na
cmentarzach. Wiele osób wnioskuje o zgody na przeprowadzenie ekshumacji szczątków lub
zwłok bliskich osób, by dochować je do grobu rodzinnego, zmniejszając tym samym koszty
związane z utrzymaniem grobów.

Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w spraw/e
pos/ępowan/a ze m,/o am/ / szczq/ka/n/ /udzk/mf (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783, z późn.
zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy wykonuje nadzór nad ekshumacją.
Ekshumacja szczątków ludzkich powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w
spraw'/e sposoóz/przecbowll'wan/am,/ok f szczq/kóu,(Dz. U. z 201 1 r. Nr 75, poz. 405) oraz w

rozporządzeniuMinistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w spraw'/epos/ępowan/aze
zw/okon/ / szćzq/#amf /udzk/mf (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783, z późn. zm.). Zgodnie z $

12 ust. l ww. rozporządzenia ekshumacja szczątków ludzkich jest dopuszczalna w okresie od
16 paździemika do 15 kwietnia i przeprowadza sięją we wczesnych godzinach rannych.

W listopadzie 2017 r. upoważniony pracownik PaństwowegoPowiatowego Inspektora
Sanitamego w Pruszkowie uczestniczył w ekshumacji jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej,

która przeprowadzonabyła na wniosek Prokuratury Krajowej na cmentrzu parafialnym
w Komorowie.
Ponadto, na sprowadzenie zwłok z zagranicy osoby uprawnione do pochowania muszą
uzyskać pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki
mają być pochowane. Pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym

państwowym powiatowym inspektorem sanitamym. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitamy wyraża swoje stanowisko wydając postanowienie na podstawie art. 106 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 roku Kodekspos/ępowan/a ać/mfn/s/raćl#nego(tekst jednolity Dz. U. z
2017 r., poz 1257, z późn. zm.). W 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w
Pruszkowie wydał 18 postanowień na sprowadzeniezwłok lub um z prochami ludzkimi z
zagranicy (w 201 6 r. wydano 10 postanowień w tej sprawie).
Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie wydał dwie decyzje
zezwalającena wywóz zwłok ludzkich za granicę Rzeczypospolita Polskiej (w 2016 r.

wydano'jednądec9żjĘ)'Zgodzićz art 141st l pk[2'i iiś[2nstawy"żdiiia3 1 sWczniaT959T
o chen/arzac/z / cbowan/u zmarOc/z (Dz. U. z 2017 r., poz. 912, z późn. zm.) przewóz zwłok
i szczątków ludzkich poza granice Rzeczypospolita Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił
na terytorium Rzeczypospolita Polskie może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
W przypadku przewożenia zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
pozwolenie wydaje się po uprzednim przedłożeniu wymaganych dokumentów właściwą
władzy państwa, na którego terytorium mają być one pochowane, stwierdzających brak
przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków na terytorium danego
państwa.

Strona 53 z 136

4. Opinie sanitarne
W 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie wydał 6 opinii
sanitamych (17 w 2016 r.), wśród których należy wyszczególnić:
1. opinie sanitame pomieszczeń przeznaczonych na apteki ogólnodostępne. Zgodnie

z art. 100 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 września2001 r. Puli'alarm?aceu0'cene(tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz 2211) do wniosku o wpis do rdestru zezwoleńna
prowadzenie aptek ogólnodostępnychpodmiot ubiegający się o zezwolenie dołącza
opinię Państwową Inspekcji Sanitamd o lokalu. PaństwowyPowiatowy Inspektor
Sanitamy ocenia lokal apteki na podstawie wymagań sanitamo-higienicznych dla
budynków

użyteczności

w rozporządzeniu

publicznej

Ministra

Zdrowia

i

pomieszczeń

z dnia

30 września

pracy

określonych

2002 r. w sp/'au'/e

szczegółowych
wymogów,jakim po'a'hien odpowiadaćlokat apteki qDz.U. z 2nQ2l.
Nr 171 poz. 1395). Jak już wspomniano w rozdziale poświęconym nadzorowi nad
spełnieniem wymagań sanitamohigienicznych w pomieszczeniach aptek
ogólnodostępnychwprowadzenie zmian w Prawie farmaceutycznym poskutkowało
zmniejszeniem liczby nowo otwieranych aptek.
2.

Opinie sanitame pomieszczeń przeznaczonych na hurtownie farmaceutyczne. Zgodnie

z art. 75 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 września2001r. Prac-l,odarmaceu0'cene
(tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz 2211) do wniosku o wpis do rejestru udzielonych

zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych podmiot ubiegający się
o zezwolenie dołącza opinię Państwowej Inspekcji Sanitamej o lokalu. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny ocenia lokal hurtowni famiaceutycznej na podstawie
wymagań określonych w rozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r.
w spraw/e wy/l?agańZ)oór P/'akQki Zł},s/zyZ)ucy?nę/
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 509),

3

Opinie sanitame obiektów świadczących usługi hotelarskie. Zgodnie z $ 4 ust. l pkt 3
i$ 5 ust. 3 pkt l rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004
[. w sprawie obiektó]Ą'hotelarskich i tylnych obiektów, w których s(ł świadczone usługi

hale/arsł/e (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) do wniosku o zaszeregowanieobiektu
hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii dołącza się opinię
Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitamego

potwierdzające

spełnienie

w obiekcie wymagań sanitamych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy ocenia
warunki sanitarno-higieniczne w obiekcie na podstawie wymagań dla budynków
użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy określonych w ww. rozporządzeniu oraz
rozporządzenia Ministra

Infrastruktury

z dnia

12 kwietnia

2002 r. w spraw'/e

warunków'technicznych,jakim pon,inny odpowiadać budynki i ich usytuowanie QDz.
U. z 201 5 r., poz. 1422, z późn. zm.).
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2.4.]5 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
1. Wprowadzenie
Niezwykle ważną dziedziną działalności Państwową Inspekcji Sanitamą jest sprawowanie
bieżącego nadzoru sanitamego nad jakością wody pitnej, przenoszeniem mikroorganizmów
chorobotwórczych przez wody powierzchniowe i podziemne oraz przez systemy dystrybucji
Wódz jitnćl
i sier tiepłówniczą
oraz KÓiitrfÓIF jii;zĆśtj;żćgania przez przedśiębiorsMa
wodociągowe przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wodę eksploatowany z ujęć (powierzchniowych lub podziemnych) zwykle należy poddawać
uzdatnianiu w stacjach uzdatniania wody. Najczęściej stosowane metody uzdatniania dla ujęć

wody podziemną (które stanowią 100% ujęć na terenie powiatu pruszkowskiego)to
napowietrzanie i filtracja na filtrach pospiesznych. Już uzdatniona woda poprzez sieć
wodociągową i przyłącza dostarczanajest konsumentom. Niestety w sieci wodociągowej
może dojść do wt(5mego zanieczyszczenia wody w wyniku uszkodzeń mechanicznych
podczas eksploatacji sieci, korozji starych rur, wzrostu mikroorganizmów występujących
w obrostach i osadach wewnątrzrurowych.

Mikroorganizmy występujące w wodzie przeznaczonej do spożycia mogą powodować przede

wszystkim choroby układu pokarmowego,układu oddechowego(alergie, infekcje płucne)
przy zakażeniudrogą inhalacŃną,jak również infekcje wieloogniskowe w rożnych narządach
wewnętrznych i tkankach, gdy do zakażenia drobnoustrojami dochodzi poprzez uszkodzona
błony śluzowąjamy ustnejlub innych częściciała.
Systematyczny monitoring i badanie mikrobiologiczne jakości wody do spożycia ma na celu
wyjuycie bakterii wskaźnikowych świadczących o potenc:palnejobecności drobnoustrojów
patogennychwywołujących choroby. Zgodnie z rozporządzeniemMinistra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w spraw/e./ało.śc/ wodyp/'zaznacza/7ę/do spoź}/c/aprzez /z/dz/ (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294) za bakteriologicznewskaźniki sanitamegozanieczyszczenia
wody przŃmule
l
Slę

Esc/zerfc/z/a
co// i enterokoki- dla wody przeznaczoną
do spożyciaprzezludzi.
Dodatkowo oznaczasię bakterie grupy coli i C/os/r/dfu/ 7 pe/Pngens, które nie powinny
być wykrywane w próbie wody o objętości 100 ml oraz ogólną liczbę mikroorganizmów
w 22+2:1Cpa .22 bwlpról21gwody aoĘliZloścŁL inL:
Wymienione powyżej
gatunki (rodzaje)
bakterii
mogą wywołyWą(
następujące
choroby:
Escherichia
co!{
zakażenia dróg
moczowych, zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
biegunki,
zapalenie
opon
mózgowordzeniowych,
En/erococczzs Jaeca/fs Óenterokoki,)
zakażenia dróg
moczowych,
zapalenie
otrzewnej oraz zakażenie ran.
Ctostridium pertingens - zatrucia pokarmowe.
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2.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia na terenie powiatu pruszkowskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie, zgodnie z art. 12 i 13 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zb/krowy/7?zaopa/czen/z/w wodę f zó/krowy/n odprowadzanlu
śc/eków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz 328, z poźn. zm.) oraz przepisami

wykonawczymi do ww. ustawy, prowadzi systematycznymonitoring jakości wody
przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozprowadzana w systemach wodociągowych
wodociągów publicznych, a także zakładowych i lokalnych (studni publicznych). Celem
nadzoru nad jakością wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi jest zapewnienie
dostarczania ludności higienicznej, czystej wody w wystarczającej ilości.

Powiat pruszkowskizaopatrywanyjest w wodę przeznaczoną
do spożyciaz dwóch
podstawowych źródeł dostaw: wodociągu magistralnego centralnego warszawskiego
eksploatowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizac=ji w m.st.

WarszawieSpółkaAkcgna oraz z ujęć wód podziemnychznajdującychsię na terenie
powiatu.

W roku 2017 monitoringiem kontrolnym i przeglądowym objęto wodę produkowaną przez
13 wodociągów publicznych i 6 wodociągów zakładowych działających na terenie powiatu
pruszkowskiego zaopatmjącychogółem około 150000 ludności. Spośród wodociągów,
których ujęcia zlokalizowane są na terenie powiatu pruszkowskiego przeważają wodociągi
małe
a
o produkcji wody poniża 1000 m3/d (15 wodociągów) zaopatmyące około 24100
mieszkańców. Z wody dostarczanejprzez trzy większe wodociągi o produkcji wody od 1000
m3/d do 10000 m3/d korzysta ponad 36600 ludności. Pozostali mieszkańcy powiatu (około
89000) korzystają z wody dostarczanej z wodociągu magistralnego ,,warszawskiego", którego

produkcjawody przekracza100000m3/d.
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Wykres 10 Ludność produkująca wodę
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Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zó/krowy/m
zaoparrzen/uw wodę/ zb/krowy/modprowadzać/u.śc/eków(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 328, z poźn. zm.) poza Państwową InspekctjąSanitarne przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacHne oraz podmioty dostarczające lub wykorzystujące
wodę pochodzącą
z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności
publiczną i budynkach zamieszkania zbiorowego zobowiązane są do prowadzenia regulamd

wewnętrzną kontroli jakości wody i zapewnienianależytejjakości dostarczanawody dla
odbiorców na podstawie ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w
Pruszkowie harmonogramu pobierania próbek wody do badań jakości wody przeznaczonej do

spożyciaprzez ludzi z sieci wodociągowe. Harmonogramyokreślajączęstotliwośćpoboru
prób wody, która jest zależna od ilości produkowanej wody oraz zawierają określone stałe
punkty)oboru prób woda:
Próby wody przeznaczonej do spożycia pobierane w 2017 r. przez przeszkolonych
pracowników
Powiatowej
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w
Pruszkowie

(,,próbobiorców")badanebyły przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkie Stacji SanitamoEpidemiologiczną w Warszawie Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej.
Liczba prób wody pobieranaz poszczególnychurządzeńi sieci wodociągowych uzależniona
jest od ilości produkowano wody i została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w spraw/e./akoścf wody przeznaczone/ do spał),cfa przez /udz/ (Dz.
U. z 2017 r., poz 2294). Mieszkańcy gmin Pruszków, Piastów są zaopatrywani w wodę
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przeznaczona do spożycia przede wszystkim z wodociągu warszawskiego, który częściowo
zaopatmyerównież gminę Michałowice.
Badania

jakości

wody

obejmowały

parametry

Hizykochemiczne,

organoleptyczne

i mikrobiologiczne, tj.: utlenialność, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan,
chloryny, chlorany, bromiany, glin, cŃanki, ołów, kadm, nikiel, miedź, chrom, rtęć, arsen,
selen, antymon, sód, benzo(a)piren, EWWA, ETrihalometanów, 1,2-Dichloroetan,
ETrichloroeteny i tetrachloroetenu, fluorki, siarczany, bor, benzen, pestycydy, suma
pestycydów, mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, ogólna
liczba mikroorganizmów w temp. 22'C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki
(paciorkowce kasowe), Clostridium perfringens.

Spośród 106 pobranych w ramach nadzoru w 2017 roku prób wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi zakwestionowano 12 prób oraz 2 próby pobrane w ramach kontroli
wewnętrznej. Tylko 2 z nich dotyczyły parametrówmikrobiologicznych (bakterie grupy coli),
w pozostałych próbach stwierdzono ponadnormatywneparametry fizyczne i chemiczne
(nieakceptowalny zapach, mętność, żelazo, mangan, jon amonowy). Na podstawie oceny
pobranychpróbek wody stwierdzono, iż na koniec 2017 r. 18 wodociągów produkowało
wodę właściwej jakości, natomiast w przypadku jednego wodociągu zakładowego w gminie

Raszyn PaństwowyPowiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie stwierdził brak
przydatności do spożycia.

Szczegółowaanaliza parametrów i wskaźników jakości wody wykazała, że wśród
n4częstszych przyczyn kwestionowania jakości wody były: mętność, żelazo, mangan,jon
amonowy oraz zapach. Wśród parametrów bakteriologicznych w wodzie stwierdzano bakterie
grupy coli.
W przypadku stwierdzonej obecności bakterii grupy coli w próbie
wody

pobrana

z wodociągu

zakładowego

w gminie

Raszyn,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie stwierdził

brak przydatnościwody do spożycia(liczba bakterii 93 jtk/100ml
i 411 jtk/100ml). Po przeprowadzeniu dodatkowych badań wody
z ujęcia i suw zarządca zamknął SUW i przyłączył sieć wodociągową
na zasilanie z wodociągu publicznego. Po przeprowadzeniu badań
jakości wody z sieci wodociągowej stwierdzono przydatność wody
do spożycia. Stacja uzdatniania wody nadal nie została włączona do eksploatacji(trwają prace
modemizacgne). O zakończeniu prac zarządzający wodociągiem ma poinformować
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Pruszkowie. W przypadku pozostałych
przekroczeń parametrycznych tylko trzy wszczęte postępowania administracyjne zakończone
zostały decyzją nakazującą poprawę jakości wody. Dwa z nich dotyczyły studni publicznych,
a jedno wodociągu zakładowego zaopatmlącego szpital. W pozostałych przypadkach ze
względu na otrzymanie od zarządzających wodociągami sprawozdań z badań wskazujących

na doprowadzenie
jakości wody do wymagańokreślonychw rozporządzeniu
Ministra
Zdxow\a o' spra''.vie jakości wody przezYtaczonej do spożycia przez ludzi PahsXwo-w'y
Powiatowy
Inspektor
Sanitamy w Pmszkowie
umarzał wszczęte postępowanie
administracyjne.
W 2017 r. wydano 4 decyzje nakazujące poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi. Trzykrotnie stwierdzono warunkową przydatnośćwody do spożycia i jeden raz
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brak przydatności wody do spożycia. Wydano natomiast 3 1 okresowych ocenjakości wody
stwierdzających przydatność wody do spożycia i sześćobszarowych ocen jakości wody.
Bakterie
grupy coli zostały uznane za odpowiedni wskaźnik
mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość
wykrywania i oznaczaniaw wodzie. Bakterie te nie powinny występować
w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie
sugerujrnleodpowiednie jet-uzdatnieniei wtórne'lzanieczyszczenie lub

nadmiemą zawartość substanclji odżywczych w uzdatnionel wodzie.
Bakterie te szerzy się drogą pokarmową poprzez skażone wodę pitną lub produkty spożywcze.
Bakterie grupy coli nie stanowią zagrożenia dla zdrowego człowieka dopóki znajdują się
w jelitach, a stają się chorobotwórcze wówczas, gdy zmienią miejsce swojego pobytu, np.

przedostaną
się do innych tkaneki narządów,główniedo układumoczowego,
dróg
żółciowych, płuc, opon mózgowych lub otrzewnel wywołując stany zapalne. Najbardziej
narażone na choroby spowodowane mikroorganizmami przenoszonymi przez wodę są osoby
mająceobniżoną odporność:niemowlęta i małe dzieci, osoby w podeszłym wieku lub chore
oraz osoby żŃące w nieodpowiednich warunkach sanitarnych.
Zelazo w wodzie może pochodzić z gruntu, ze ścieków przemysłowych oraz,

najczęściej,z korozji rur i zbiomików. W tym ostatnim przypadkumówimy
o wtórnym

zanieczyszczeniu wody.

l.Jstalony przez JECFA (Wspólny

Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności) normatyw
maksymalnego tolerowanego, dziennego spożycia żelaza pochodzącego ze

wszystkich źródeł wynosi 0,8 mg/ kg masy ciała, co przy założeniu,że 10% znajduje się
w wodzie do spożycia daje wartość 2mg/1(2000 Fg/l) jako bezpiecznądla zdrowia. Zgodnie

z obecnie
obowiązującym
rozporządzeniem
MinistraZdrowiaz dnia7 grudnia2017r.
w sprawie jakości wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi zawańość ż.ciala w wadżxe die

powinna przekraczać200 pg/l. Duże ilości żelaza powodują pogorszenie właściwości
organoleptycznych

wody

(smak,

zapach),

możliwość

plamienia

bielizny,

urządzeń

sanitamych, powstawanie osadów w urządzeniachwodociągowych, dlatego nadmiar żelaza
należy usuwać z wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
Mangan podobnie jak żelazo jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych
metali. Może pochodzić z gruntu, ze ścieków przemysłu metalurgicznego,
elektrochemicznego i chemicznego. Mangan jest pierwiastkiem niezbędnym
do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu, jednak jego nadmiar

Mn

jest szkodll:lądy-Plz)Ł .wil2kszydHstężeniach Ł.działaniu długafl!!a.\?vymjęs(
tmjący (choroby ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, uszkodzenia
naczyń włosowatych układu ]crwionośnego).
Zgodnie z obecnie obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Zdrowia Z. dnia 7 amdnią...2017 r. w ĘP/qllrfę ./akoi:gŁ.llflQab
przeznaczonej do spożyc/aprzez/z/dz/ zawartość manganu w wodzie nie powinna przekraczać

50 Fg/l. Duże ilości manganuwpływają na pogorszeniewłaściwości organoleptycznychwody
(smak, zapach), możliwość plamienia bielizny, urządzeń sanitamych, powstawanie osadów
w urządzeniach wodociągowych.
Nieakceptowalny zapach w wodzie przeznaczonejdo spożycia przez ludzi jest
wywołany obecnością różnych nierozpuszczonych związków organicznych
i nieorganicznych, które mogą być obecne w wodzie na skutek
nieodpowiedniego uzdatniania lub unoszenia cząstek pochodzących z osadów w
instalacji wodociągowe. Jest to parametr wskaźnikowy, który nie wpływa
szkodliwie na zdrowie człowieka, natomiast może wskazywaćna nieprawidłowe zmiany
w zakresiejakości wody.
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Obecność jodu amonowego w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
zgodnie z wytycznymi Światową Organizaqi Zdrowia nie ma bezpośredniego
wpływu na zdrowie i nie zaproponowano zalecanel dopuszczalnej wartości
opartą na przesłankach zdrowotnych. Podwyższone stężeniejego jonu może
zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczymać się do powstawania azotynów w sieci
wodociągowej, utrudniać usuwanie manganu oraz wpływać na pogorszenie zapachu i smaku
wody. Efekty toksyczne działania amoniaku obserwje się dopiero przy spożyciu
przekraczającym 200,0 mg/kg masy ciała. Zgodnie z obecnie obowiązującym

&

rozporządzeniemMinistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. u' spraw/e./ałośc/ u,ody
przeznaczoną/ do spod,c/a przez /udzf zawartość jonu amonowego w wodzie nie powinna

przekraczać
0,50mg/l.
Altematywą dla wody wodociągowejjest woda pochodzącaze studni publicznych. Na terenie
powiatu pruszkowskiego działa 7 studni publicznych, z których 6 pobiera wodę
z trzeciorzędowego poziomu wodonośnego (,,studnie oligoceńskie"). Woda z poziomu
czwartorzędowego czerpanajest przez studnię publiczną w Pruszkowie przy ul. B. Prusa.

Studnie publiczne zlokalizowanych są na terenie powiatu w 3 miąscowościach:
- w Pruszkowie przy ulicach: Zbikowskiel, Jasną, Lipowej i Bolesława Prusa,
- w Piastowie przy ulicach: Popiełuszki i Wysockiego,
- w Brwinowie przy ul. Armii Krajowej.
Wśród kwestionowanych parametrów, tak jak w przypadku wodociągów publicznych
przeważały mętność, zapach i jon amonowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w spraw/e./ało.ścf u'ody przeznaćzonegdo spod,c/a przez /udżf (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2294) brak jest dopuszczalnejwartości określającejzapachwody powinien
być on akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Ta sama zasada
dotyczy mętności pomimo określonej dopuszczalnej wartości.

3. Jakość wody ciepłej w budynkach zamieszkania zbiorowego i zamkniętych
zakładach opieki zdrowotnej
Woda może być jedną z dróg przenoszenia zakażeń, głównie o charakterze zaburzeń
żołądkowo-jelitowych, wywoływanych przez mikroorganizmy różnego typu. Szczególnie
niebezpieczne

są również infekcje inhalacyjne spowodowane wdychaniem aerozolu wodno-powietrznego
(o wielkości kropel od 2,0 do 5,0 Fm) zawierającego pałeczki bakterii z rodzaju Z,eg/one//a.

Namnażaniu
bakteriiZ,egfone//a
sprzyjatemperatura
wody od 20 'C do 45'C. Jestto
temperaturaoptymalna dla rozwoju bakterii i niestety jest to temperatura jaką najczęściej

ma woda w czasiepoboru prób do badań. W temperaturze
wody poniżej 20oCoraz
powyżej 45 'C brak jest możliwości przeżycia bakterii, a ich wzrost jest mało
prawdopodobny. Namnażaniu bakterii sprzŃają rówmeż: środowisko tlenowe, osady, szlamy,
zgorzeliny i materiał organiczny stanowiący czynnik odżywczy. Nie stwierdzono

przenoszenia
się bakterii z człowiekana człowiekaoraz możliwości zakażeniasię drogą
pokarmową, poprzez picie zanieczyszczona wody. Sztucznym rezerwuarem bakterii
Z,egfone//a

Bakterie
wodą,

są systemy

te mogą
zbiomiki

ciepłej

kolonizować
na

ciepłą

wody

i urządzenia

wewnętrzne
wodę,

wieże

wentylacyjne.

części
chłodnicze,

rur

z ciepłą
perlatory

zaworów czerpalnych oraz głowice natryskowe pryszniców.
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Jedną z podstawowychzasad dostosowaniainstalacji ciepłej wody do działań
zmniejszających ryzyko zakażenia bakteriami Z,eg/one//ajest zapewnienie stałego obiegu
wody ciepłą oraz uzyskanietemperatury ciepłej wody użytkowej w punkcie czerpalnymnie

niższą niż 55'C i nie wyższą niż 60'C. Instalacjataka powinna również umożliwiać
przeprowadzaniejej okresowejdezynfekcji termicznej przy temperaturzewody nie niższą niż
70oC. Namnażaniu bakterii Z,egfone//a zapobiega również przeprowadzanie chemicznej
dezynfekctji instalaclji ciepłą wody przy użyciu m.in.: podchlorynu sodu lub dvrutlenku
Chloru

Bakterie z rodzaju .Łegfone//awywołują chorobę zwaną legionelozą występującą w dwóch
głównych postaciach:

jako zapalenie płuc, z wysoką gorączką, kaszlem, splątaniem umysłowym, utratą
przytomności, niewydolnością oddechowe oraz
jako grypopodobne zachorowania, zwane gorączką Pontiac, występujące jako łagodna
postać pozapłucna lub niekiedy jako przewlekłe zapalenie oskrzeli.
Najwyższą zapadalnośćstwierdza się wśród aktywnych zawodowo i podróżujących turystów,
eksponowanych na urządzenia nawilżające w środkach lokomocji, hotelach i obiektach
hotelarskich.

Niewątpliwie duży problem kliniczny stanowi także skażenie systemów
wodnych
w ośrodkach ochrony zdrowia (szpitalach, sanatoriach, stacjach dializ czy
gabinetach stomatologicznych), gdzie przebywają osoby o obniżonej
odporności podatne na infekcje.

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy

w Pruszkowieprowadzi systematycznymonitoringjakości wody ciepłą
w

instalacjach ciepłej

wody

użytkowej

budynków

zamieszkania

zbiorowego i w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej powiatu
pruszkowskiego.
W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody w roku 2017 pobrano 52 próby (w 2016 r.

pobrano 62 próby) ciepłej wody użytkowej do badań w kierunku obecności bakterii
Łeglazze//aile-zinstal acji c.w.uw:

Mazowieckim SpecjalistycznymCentrum Zdrowia im. prof.. Jana Mazurkiewicza w
Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4,
Koldowym.im.dr med.Włodzimierza RoeflerawJ'ruszkowie, ul. Warsztatowal.
8 Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. w Kajetanach, ul. Mokra 7
8-- Szpitalu

B Swiatowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach,ul.
Mokra 17,

Domu Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Walendów, ul. Nad
Utratą 30,

B Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
RodzinyMaryi, ul. Marii Konopnickiej 1, Brwinów
Domu PomocySpołecznąw Brwinowie, ul. Wiosenna21,
Domu Pomocy Społecznejw Kostowcu, ul. Matki Dymman lO,
Domu Pomocy Społecznej,ul. Zbikowska 40, Pruszków,
NZOZ CURATUM, ul. Kraszewskiego20A, Brwinów,
Ortognatyka Dr Jagielak, AI. Krakowska 54, Raszyn,
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8 Miejskiej Kryte Pływalni KAPRY w Pruszkowie,ul. Andrząa 3,
8 Pływalni przy Gminnym OśrodkuSportuw Raszynie,ul. Sportowa30,
a Pływalnia przy Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnymw Falentach.
W wyniku przeprowadzonych badań wody w czterech obiektach stwierdzono naruszenie
wymagań określonych w rozporządzeniuMinistra Zdrowia w sprawie ./akości wody
przeznaczołze/ do spoźpc/a przez/z/dzi,

w tym w dwóch pływalniach.

Wykryte obecność

bakterii Legionella wskazywała za każdym razem na średnieskażenieinstalacji ciepłej wody
użytkową. W. związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy

w Pruszkowie w drodze decyzji administracyjnychnakazywał zarządcomobiektów
doprowadzeniejakości wody do wymagań określonych w ww. rozporządzeniuoraz podjęcie
działań polegających na znalezieniu przyczyny -- dokonaniu przeglądu technicznegosieci
i sprawdzeniu temperatury wody. Decyzje zostały wykonane.

Wnioski
Stan sanitamohigieniczny obiektów użyteczności publicznej powiatu pruszkowskiego w roku
2017 w większości przypadków nie budził zastrzeżeń. Stwierdzane nieprawidłowości

usuwanebyły na bieżącobądź w krótkich temlinach. W jednym przypadkuw wyniku
stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanym obiekcie Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pruszkowie wydał decyzję administracyjną, w której określił termin wykonania
nałożonego obowiązku. W dwóch obiektach ze względu na stwierdzone uchybienia dotyczące
stanu sanitamohigienicznego osoby odpowiedzialne zostały ukarane mandatem kamym.
W związku z brakiem aktów wykonawczych do ustawy z dnia ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapoófegan/uoraz zwa/czaduzakaże l c/zoróózakaźmyc/z
z//udz/ (tekstjednolity Dz. U. z
2018 r., poz. 151) określających szczegółowe wymagania dla zakładów fryzjerskich,
kosmetycznych i odnowy biologicznej oraz brakiem obowiązku zgłaszania rozpoczęcia
działalności w tym zakresie PaństwowemuPowiatowemu Inspektorowi Sanitamemu należy

w dalszym ciągu prowadzić wzmożony nadzór nad przestrzeganiemwłaściwego stanu
sanitarno-higienicznego w ww. zakładach. Kontrole w zakładach prowadzonych przez
przedsiębiorców, przeprowadzane są z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodziedzfa/a//zoścfgospodarczą/ (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.). Zgodnie
z art. 79 ust. l ww. ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy informuje
przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakładzie.
Bieżący nadzór sanitamy nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz nad
urządzeniami służącymi do zaopatrzeniaw wodę wykazał, że:
e w roku 201 7 monitoringiem kontrolnym i przeglądowym objęto wodę w 27 urządzeniach
wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę (w tym 19 wodociągów),
e głównymi przyczynami kwestionowaniajakości wody były: bakterie grupy coli, mętność,
zapach, żelazo, mangan, jon amonowy,
8 w wyniku przeprowadzonych badań jakości wody zakwestionowano 14 prób, z czego
dwie pobrane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającychwodociągiem,

e w każdym przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych parametrów
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spraw'/e
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jakości

©

wody przezłtaczonej

do spoącia

przez

ludzi

qDz. U. z 2nLI

\., poz. ZZ9Ąb

podąmowano działania w stosunku do producentów wody, mające na celu dostosowanie
jakości wody do wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyne
(właściciele, administratorzy urządzeń
wodnych) zobowiązanesą do prowadzeniaregularnej wewnętrzną kontroli jakości wody

i zapewnieniadobrej jakości wody dla odbiorców wywiązywały się z nałożonych
obowiązków.

Stwierdzono

poprawę

w

zakresie

systematycznego

dostarczania

sprawozdań z badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w
Pruszkowie,
©

jakośćwody przeznaczonej
do spożyciaprzezludzi dostarczanej
odbiorcomz terenu
powiatu pmszkowskiego pozostała na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

Do najważniejszych zadań wymagających dalszych skutecznych działań Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Pruszkowie należy:
e

©

e

e

Nadzór nad jakością wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi i współpraca
w tym zakresie w przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi,
Utrzymanie nadzoru obiektów użyteczności publiczną, w tym z grupy zakładów
fi zjerskich, kosmetycznych,tatuażu,odnowy biologicznej oraz w innych zakładach,
w których świadczone były łącznie więcej niejedna z wyżej wymienionych usług), w
celu utrzymania właściwych warunków sanitarno-higienicznych świadczonych usług,
Wzmożenie nadzoru nad zakładami, w których zainstalowane są urządzenia do
opalania (solarium) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 201 7 r.
o ochronie zdrowia przed następstwamikorzystania z solarium (Dz. \J. z 2n\l r.,
poz. 2111).
Poza planowe działalnością Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
w Pruszkowie ocenia zabezpieczenie sanitarne imprez masowych przeprowadzanych
przez organizatorów na terenach zamkniętych lub w plenerze, prowadzi nadzór nad
postępowaniem ze zwłokami i szczątkami osób zmarłych, w tym nad ekshumacjami i

przywozem zwłok lub szczątków ludzkich. Ponadto, na wniosek podmiotów
zainteresowanych wydawane
są opinie
sanitame dotyczące pomieszczeń
przeznaczonych na określony rodzaj działalności(apteki, hurtownie farmaceutyczne,
hotele) oraz środków przeznaczonych do przewozu zwłok i szczątków ludzkich.

2.5 Stan sanitarny żywności,żywienia, przedmiotów użytku i kosmetyków
W 2017 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie sprawował
bieżący nadzór w zakresie bezpieczeństważywności i żywienia, materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. Wykaz grup obiektów nadzoru
przedstawia Tabela5
Tabela 15 Zakłady produkcji i obrotu żywnością,wyrobami do kontaktów z żywnościąi kosmetykami

Lp. l Grupaobiektów
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2.

Zakłady obrotu żywnością

3.

Zakłady żywienia zbiorowego otwartego
Zakłady żywienia zbiorowego

4.

zamkniętego

5.

Obiekty ruchome i tymczasowe, w tym
środki transportu

Zakłady produkcji materiałów i wyrobów
6.

przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Zgodnie

z ustaleniami

zawartymi

w

porozumieniu

podpisanym przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Pruszkowie ĆPPISDi Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Pruszkowie ĆPZ,}r9w wytypowanych obiektach odbywają się przyna]mnie] raz
w roku wspólne kontrole (akcHne i tematyczne). W 2017 r. podejmowano wspólne działania

kontrolne cykliczne w związku ze wzmocnieniem działań związanych ze zwalczaniem
Afi.ykańskiego Pomoru Świń ASF -- przeprowadzano kontrole punktów sprzedaży mięsa

i wyrobów mięsnych na targowiskach, podczas których ustalano źródło pochodzenia mięsa,
wyrobów mięsnych, sprawdzano dokumentacje dotyczącą identyHikowalności.
W 2017 roku przeprowadzono wspólne kontrole w:
2 zakładach garmażerŃnych
3 kioskach sprzedającychmięso zlokalizowanych na targowiskach,
4 ruchomych punktach sprzedaży na targowisku
l zakładzie konfekcjonującym zestawy obiadowe,

Prowadząc własne kontrole, w przypadku stwierdzenia naruszeniaprzepisów dotyczących
nieprawidłowel jakości wprowadzanych do obrotu środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego, PPIS przekazuje informacje właściwym miejscowo organom Inspekcji
Weterynaryjnej .

Stan sanitarny nadzorowanych obiektów PPIS ocenia zgodnie z jednolitymi procedurami
urzędowej kontroli żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonychdo kontaktu z
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żywnością oraz produktów kosmetycznych, uwzględniającymi przepisy w zakresie wymagań
higieniczncp sanitarnych.
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwaprodukowanej i wprowadzano do obrotu żywności
spoczywa na przedsiębiorcach produkujących żywność lub wprowadzającychją do obrotu.
IW pnĆ!!ik!!łor41S!!i

W ?QIZIŚłlSU Wy@ang mlljęiJljłJy2Ql4l!$u dW)yit ądm!!®tlaęyjny.ch

Decyzje nakazujące dotyczyły przede wszystkim poprawy stanu technicznego zakładów.
Wydano także mniej decyzji dotyczących unieruchomienia działalności zakładu (w 2017 r
1, w 2016 r. 9).
Porównanie danych przedstawia 16

Tabela 16 Kontrola obiektów produkcji i obrotu
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Liczba skontrolowanych obiektów
produkcji i obrotu Ą'wnością, materiałami
do kontaktu z 6'wnością
Liczba skontrolowanych obiektów
produkcji i obrotu kosmetykami

W oparciu o arkusze oceny stanu sanitarnego w 2017 r. oceniono mniej o 65 obiektów
w stosunku do roku 2016 (201Z:87: 2016 :1 52:):Procentowy udział obiektów
nieodpowiadających wymaganiom wynosił 9 % i był znacznie wyższy w stosunku do 2016 r.,
gdzie wynosił 1 % i podobny co w roku 2015 (9 qo), Zestawienie danych na przestrzeni lat
przedstawia tabela 17.

Tabela 17 Wyniki kontroli zakładów produkcji i obrotu żywności
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Udział obiektów
nieodpowiadających wymaganiom
Liczba nałożonych mandatów

7,14%

5,6%

13.9%

9,2%

105

73

124

90

37550

30300

46950

38650

15,1%

13,3%

18,5%

18,5%

258,00

415,00

379,00

437,00

429

2,0%

1,1%

o%

0,2%

o%

karnych w roku
Nałożone mandaty kame w

złotych w roku
Udział nałożonych mandatów w
przeprowadzonych kontrolach
rednia wysokość mandatu w roku

w złotych
Udział zakwestionowanych próbek
żywności

Stan techniczny pomieszczeń niektórych zakładów produkcgnych był nadal niezadowalający.

Największe zastrzeżeniabudziły te obiekty, które funkcjonują w kilkudziesięcioletnich
budynkach zaadaptowanychw celu prowadzenia produkcji spożywczej. Sciany wymagały
malowania, posadzki naprawy lub wymiany. Dlatego też większość wydanych decyzji
podobnie jak w latach ubiegłych dotyczyła konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

Na podstawie danych można wnioskować, że pogorszeniu uległ stan sanitamo--higieniczny
w piekamiach, zakładach żywienia zbiorowego otwartego, ciastkamiach, wytwómiach lodów.
Znacznemu polepszeniu uległ natomiast stan sanitamy w sklepach zakładów tych w 201 6r
i 2017 r. nie oceniono jako niezgodne. Stabilny stan utrzymuje się w grupach zakładów
produkcyjnych, takich jak: automaty do lodów, przetwórnie owocowo--warzywne, zakłady
garmażeryjne,wytwómie wyrobów cukiemiczych, inne wytwómie żywności w grupach
tych przez wiele lat nie notowano zakładów nie odpowiadających wymaganiom.
Za stwierdzone podczas kontroli uchybienia higieniczncF-sanitamenałożono nieznacznie
mniej mandatówkamych niż w 20 16 r.:
w 2017 roku 90 mandatów na łączną kwotę 38650,00 złotych
w 2016 roku 108 mandatów na łączną kwotę 47250,00 złotych

Udział nałożonych mandatów kamych w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli
wynosił 18,5%, natomiast w 2016r. udział ten był nieznaczniewiększy i wynosił 20%.
średnia wartość mandatu w 2017 r. nieznacznie zmmejszyła się w porównaniu do 2016 r. i
wynosiła 429 zł. (w 2016 r. 437 zł.).
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Mandaty kame nakładane były głównie za następujące uchybienia
1)

brak czystości i porządku w pomieszczeniach zakładu,

2)

brudno utrzymane pomieszczenia produkcyjne oraz socjalno--sanitarne,
brudna powierzchnia maszyn, urządzeń i sprzętu, wyposażenia meblowego oraz
sprzętu i wyposażenia mających kontakt z żywnością,
braksegregacji przy przechowywaniuodzieży wierzchniet+ochronneh
niewłaściwa higiena osobista personelu (brak prawidłową odzieży ochronną, brak
zabezpieczenia włosów),
brak orzeczeń do celów sanitarno--epidemiologicznych personelu,
brak środków do higienicznego mycia i ruszenia rąk,
nieprawidłowo przechowywany sprzęt produkcgny, elementy maszyn, naczynia
kuchenne i stołowe -- narażone na zanieczyszczenia,

3)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)

nieprawidłowo przechowywaneartykuły spożywcze, narażone na wtóme
zanieczyszczenia(brak prawidłowej segregadi surowców, półproduktów i wyrobów
gotowych, nieopakowane środki spożywcze przechowywane w otwartych
pojemnikach, niezabezpieczoneprzed zanieczyszczeniami),
brak zachowanej ciągłości łańcucha chłodniczego -- artykuły spożywcze wymagające
przechowywania w obniżonej temperaturze eksponowane poza urządzeniami
chłodniczymi,
w sprzedażyartykuły spożywczepo upływie terminu przydatnoścido spożycialub
daty minimalnej trwałości,
brak prowadzonej identyHikowalności dostawców środków spożywczych,
brak wdrażaniaw zakładachzasadGHP/GMP/HACCP

W 2017 roku wystąpiły 4 przypadki prowadzenia działalności bez uzyskania decyzji
zatwierdzającej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego, 4 przypadki
prowadzenia działalności niezgodnie z wydaną decyzją oraz l przypadek niewłaściwego
oznakowania środków spożywczych i niewłaściwej prezentacji środków spożywczych na
stronie internetowej.

W przypadkach tych PPIS skierował do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie wnioski o nałożenie kary pieniężnej na podstawie art. 103 us/awy z
dnia.2i-s/expo/a
006z:. o óeżp eczeńsfnzfe4m'mości--Łżywfenfa..Nałożone.zostały--kary

pieniężnenałącznąkwotę19000złotych.
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Wykres 16 Liczba kwestionowanych

prób żywności w latach 2007--2017

D

iloŚĆ

kwestionowanych
próbek (szt.)

2007 2009

2011 2013

2015

2017

lata
ciastkarnie

asklepy spozywcze
a hu rtown ie
a zakłady garmażeryjne

miejsca obrotu materiałami do kontaktu z żywnością

16 przedstawia liczbę pobranych prób żywności, które nie spełniały vrymagań. Od 2008 roku
można obserwować zmniejszającą się znacznie liczbę prób zakwestionowanych, a w 2017 r.
nie kwestionowano żadnej z pobranych próbek.

W 2017 r. następowało dalsze zwiększanie liczby zakładów z wdrożonymi systemami
zapewmenia jakości zdrowotnej żywności.

Zestawienie danych przedstawia tabela 18

Tabela 18 Zakłady z wdrożonymi zasadamiGHP/GMP i HACCP
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba zakładów z wdrożonymi
zasadami GHP/GMP
Liczba zakładów z wdrożonymi
zasadami HACCP

Rok

Rok

Rok

2012

2013

2014

658

522

131

209

258

361

432
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Na koniec roku z wdrożonymi zasadamiGHP/GMP było 1218 zakładów, natomiast system
HACCP wprowadziły 432 zakłady. W 2016 r. było to odpowiednio 1005 i 361 zakładów.
Wykres 14 Zakłady

z wdrożonymi

zasadami GHP/GMP

i HACCP w latach 2007--2017

1400
1200
1000
liczba zakładów

800
600

GHP,GMP
HACCP

400
200
0

2007

2009

201 1

201 3

201 5

201 7

lata

Systematycznie zwiększa się liczba zakładów stosujących zasady Dobrej Praktyki
Higienicznej ĆC/)rPy,Dobrej Praktyki ProdukcyjnejĆCIWPy
i SystemAnalizy Zagrożeń
i Krytycznych Punktów Kontroli (:HHCCPP.

Porównanie danych liczbowych dotyczącychstanu sanitarnegoposzczególnychrodzajów
obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku w 2016r. do danych z 2015r. w
kolejności od obiektów o najgorszym stanie sanitarnym przedstawia Tabela 19.

Tabela 19 Stan sanitarny poszczególnychrodzajów obiektów żywności, żywienia
Łplzedl!!illtów użytku w 2017 r. w pol.ównan:iudlldanyc1lz21116x.
Liczba obiektów
ocenionych

Rodzaj obiektu

według
ewidencji

w oparciu
o arkusz

% obiektów nie odpowiadających
wymaganiom w stosunku do
sklasyfikowanych

oceny stanu
sanitarnego

2017r.

2016r

2017r

piekarnie
ciastkarnie

wytwórnie lodów
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zakłady żywienia
zbiorowego otwarte

w tym zakładymałej
gastronomii
magazyny hurtowe

Na podstawie danych z 2017r. można wmoskować, że ogółem zwiększyła się
znacznie liczba obiektów nieodpowiadającychwymaganiom (w 2015 r. procent obiektów nie
odpowiadających wymaganiom w stosunku do ocenionych na podstawie arkuszy oceny stanu
sanitarnego wynosił 9,2 %, w 2016 r. wynosił 1,3 %, natomiast w 2017 r. wzrósł i wynosił
9,2 %). Pogorszeniu uległ stan sanitamo-higieniczny w piekamiach, zakładach żywienia
zbiorowego otwartego,ciastkamiach,wytwómiach lodów. Znacznemupolepszeniu uległ stan
sanitarnyw sklepach zakładówtych w 2016 r. i 2017 r. nie ocenionojako niezgodne.
Stabilny stan utrzymuje się w gmpach zakładów produkcyjnych, takich jak: automaty
do lodów, przetwórnie owocowe-warzywne, zakłady garmażeryjne, wytwómie wyrobów
cukierniczych, inne wytwómie żywności w gmpach tych przez wiele lat nie notowano
zakładów nieodpowiadających wymaganiom.

Nadal wiele zakładów kontynuowanoprace modemizacyjne zmierzające do poprawy
warunków

higieniczno sanitamych,

kilkadziesiąt

w

ostatnim

roku

wdrożyło

zasady

GHP/GMP/HACCP, pozostałe są w trakcie wdrażania wewnętrzną kontroli jakości
zdrowotnej żywności.
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Dane o liczbie obiektów niezgodnych z wymaganiami przedstawia wykres 13.
Wykres 15obiekty produkcji i obrotu żywnością niezgodnychz wymaganiami w latach 2007-2017

% obiektów

niezgodnych z
wymaganlam l

2007

2009

2011

2013

2015

2017

lata
nzakłady żywienia zbiorowego otwarte

Hzakłady żywienia zbiorowego zamknięte

asklepy spozywcze

nsuper, hipermarkety

apiekarnie

o ciastkarnie

Hmagazyny hurtowe
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2.6 obiekty produkcji i obrotu żywnością

2.6.1

Wytwórnie lodów

Produkcja
lodów
tradycyjnych
prowadzona
była podobnie jak w 2016 r. w 9 obiektach:
2 w Pruszkowie,
2 w Piastowie,
2 w Raszynie,
l w Jankach,

l w Brwinowie,
l w Otrębusach
Jest to głównie produkcja sezonowa
Wytwórnie

lodów

tradycyjnych

w przeważającej

liczbie są prowadzoneprzy ciastkamiachjako odrębnedziały tych zakładów
Stantechniczny w tych zakładachnie budził zastrzeżeń.We wszystkich produkcja opartajest
na bazie półproduktów, q. past lub sypkich koncentratów, bez używaniajal .

We wszystkich zakładach wdrożone zostały zasady GHP/GMP oraz zasady systemu HACCP

Pobranepróbki wyrobów gotowychpodobniejak w poprzednichlatach
nie były
kwestionowane. W l zakładzie podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
stanu sanitamo-higienicznego: nieprawidłowo przechowywane surowce narażone na
zanieczyszczenia, brak czystości i porządku w pomieszczeniach zakładu, brudne urządzenia
chłodnicze,brak możliwości umycia rąk -- zastawionaumywalka, brak prowadzonychna
bieżąco rąestrów GHP/GMP/HACCP, brak badań właścicielskich gotowych wyrobów. Za

stwierdzone uchybienia nałożono mandat kamy w
wysokości 700 zł.

2.6.2 Automaty do lodów
Ilość zakładówprodukcji lodów z automatuzmnidszyła się

ol

w porównaniuz rokiem 2016, wzwiązku z tym

produkcja prowadzona była w l obiekcie funkcjonującym
sezonowo usytuowanym w Pruszkowie. W gmpie tej l
zakład
stanowi
wydzielona
część
zakładu
gastronomicznego. Lody sporządzane są z koncentratów
sypkich służących do przygotowywania mieszanki. W
zakładzie nie stwierdzono

uchybień

stanu sanitarno

higienicznego.
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Pobrane próbki wyrobów gotowych nie były kwestionowane. W zakładzie wdrożone zostały
zasadyGHP/GMP/HACCP

2.6.3 Piekarnie

Ilość piekami zmmąszyła się w porównaniuz ubiegłymi latami iw roku 2017 wynosiła 15
Większość zakładów to długo istnidące
rzemieślnicze wytwómie rodzinne o małej
mocy produkcyjnej. Działają w budynkach
wymagających remontów. Wyroby
sprzedawane są na terenie powiatu
pruszkowskiegoi powiatów ościennych.
W porównaniu z ubiegłym roku, w 2017 roku
zaobserwowano pogorszenie stanu sanitarnego
obiektów ocenianych
stanu sanitamego.

na podstawie

arkusza

W grupie tych obiektów w 2017 r. oceniono 2 zakłady jako niezgodne, natomiast w 2016 r.
l zakład.

W zakładach stwierdzono brak czystości i porządku w pomieszczeniachzakładu, brudne
podłogi, brudne urządzeniai sprzętprodukcgny, brudne umywalki, zlewy, nieprawidłowo
przechowywany sprzęt porządkowy, w l zakładzie stwierdzono brak orzeczeń do celów
sanitarno epidemiologicznych zatrudnionych pracowników, nieprawidłowo magazynowane
surowce, narażone na wtóme zanieczyszczenia, nieprawidłowo magazynowane gotowe
wyroby -- kanapki przechowywanew wyłączonym urządzeniuchłodniczym.

W 2017r. wydano3 decyzjenakazujące
usunięcie
uchybieiiw wyznaczonym
temlinie,w
2016r. natomiast4 decyzje.
Nadal w niektórych zakładach stwierdzano uchybienia w zakresie bieżącego stanu czystości
i porządku:
brudne posadzki,

brak prawidłowej segregacji surowców,
brak warunków do mycia rąk w sali sprzedaży,
niezabezpieczone produkty piekarnicze,
artykuły spożywczeprzechowywanew wyłączonym urządzeniuchłodniczym,
zniszczony zlew do mycia pojemników,
zniszczona stolarka drzwiowa i okienna,
brak orzeczeń lekarskich do celów sanitamcr-epidemiologicznych,
brudno utrzymane pomieszczenia produkcyjne i socjalne,
niedomyty sprzęt produkcyjny,
sprzęt produkcgny przechowywany w nieodpowiednich miąscach,
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brak prowadzonych rąestrów zgodnych z dokumentacją GHP/GMP/HACCP,
brak badań właścicielskich produkowanych wyrobów.
Za wymienione uchybienia nałożono mniej mandatów niż w 2016 r. (w 2017 r. 6 sztuk na
sumę 2800 zł., w 2016 r. 11 sztuk na sumę4900 zł).

W zakładachtych pobrano 10 próbek, które podobniejak w 2016 r. nie były kwestionowane

2.6.4 Ciastkarnie
W 2017 roku w powiecie pruszkowskim wzrosła liczba ciastkami o nowopowstałe zakłady
i wynosiła 18. W porównaniu do 2016r. stan sanitarne-higienicznyw tel gmpie uległ
nieznacznej poprawie. W mniejszej ilości zakładów stwierdzono uchybienia

sanitamo--

higieniczne:

W zakładach stwierdzano

brudno utrzymane pomieszczenia zakładu
brudny sprzęt produkcyjny i wyposażenie,
brak badań właścicielskich na produkowane

wyroby,
brak orzeczeń lekarskich pracowników,
brak wyniku badania wody,
brudne umywalki w pomieszczeniach zakładu,

brudne szafki pracownicze,
brudno utrzymane urządzenia chłodnicze,
teren zakładu brudno utrzymany, przepełnione pojemniki na odpady,
sprzęt porządkowy w przypadkowych miejscach,
nieporządek w szatni pracowniczej ,
brak prowadzonych rejestrów z zakresu GHP, GMP, HACCP.
Przedsiębiorcy ukarani zostali mandatami kamymi w ilości 6 mandatów na kwotę 900 zł
W 2016 r. w tej grupie obiektów nałożono taką samą ilość mandatów na większa kwotę 6 na

kwotę1500zł.
Pobrano30 próbek wyrobów gotowych, które nie
były kwestionowane.

2.6.5

Przetwórnie owocowo -- warzywne

W 2017roku podobnie jak w 2016r.
funkcjonowały 3 zakłady przetwórstwa owoców
i warzyw. W l zakładzie przeprowadzona została
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kontrola kompleksowa, tematyczna i interwencyjna, w l zakładzie kontrola tematyczna w
związku z zatwierdzeniem zakładu po rozbudowie i modernizacji. W porównaniu do roku
2016 stan sanitamy uległ pogorszeniu: w l zakładzie stwierdzono uchybienia: brak badań
właścicielskich produkowanych wyrobów, nieprawidłowo oznakowaneetykiety, niewłaściwa

prezentacjaproduktów na stronie internetowej, w pomieszczeniachzakładu ubytki w
podłodze, skorodowaneelementy wyposażenia,bmdne urządzenia chłodnicze, brak
oprac(zwanych i:$idrożorlyćłt zasad HP7GMP7HACCr -- za stv\iierdzone ucllybienia
nałożono 2 mandaty karne w ogólnej kwocie 800 zł. Przeprowadzono kontrolę sprawdzające,
podczasktórą stwierdzono, że uchybienia sanitarno-porządkowezostały usunięte. Decyzją
administracyjną nałożono obowiązki zapewnienia właściwego oznakowania etykiet i
prezentacji środków spożywczych na stronie intemetowej oraz zapewnienia gładkie, łatwo
zmywalnd podłogi w pomieszczeniuzakładu. W związku z nieprawidłowym oznakowaniem
etykiet

oraz

niewłaściwą

prezentacją

produktów na stronie intemetowej, m.in.
sugerujące właściwości lecznicze, zawierające

niedozwolone oświadczenia żywieniowe
i zdrowotne, wprowadzającekonsumenta w
błąd

wystąpiono

z

wnioskiem

do

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitamego w Warszawie o nałożenie kary
pieniężną -- nałożono karę pieniężną w

kwocie4000zł.

2.6.6 Zakłady garmażeryjne

PPIS w roku 2017 nadzorował 4 wytwómie garmażeryjne l zakład wykreślony został
z rejestru na wniosek przedsiębiorcy.
W 3zakładach OPISprzeprowadził.wspólnekontrole+PI.W
Są to niewielkie wytwórnie w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Sprzedawane są
przede wszystkim na rynku lokalnym. Z uwagi na produkcję w adaptowanych
pómieszczeaiach;Wmówić'charakteryzująśię fuńcjonalnośćią;której bi& można zmienić
bez gruntownej przebudowy. W lecie prowadzone są prace remontowe.
W zakładach wdrożone są systemy HACCP

W wytwómiach w l zakładzie zaobserwowano pogorszenie stanu sanitamo--higienicznego
w stosunku do roku ubiegłego. Stwierdzono uchybienia w zakresie stanu sanitamego:
nieprawidłowo przechowywane surowce,

artykuły spożywczepo upływie temlinu przydatności do spożycia masłow ilości 3 kg,
zniszczona powierzchnia ścian,
ubytki terakoty w podłodze,

zniszczona powierzchnia maszyny produkcyjnej ,
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brudne, zakurzone systemy wentylacyjne,
bmdna osłona oświetleniowa.

Za stwierdzone uchybienia nałożono mandat karny w wysokości 200 zł. Ponowneczynności
kontrolne wykazały, że uchybienia zostały usunięte.

2.6.7 Zaklady zbożowo-- mb'jarskie
Jedynym zakładem tel branży jest płatkamia
w Pruszkowie przy ul. Rozbrat8. Jest to
niewielki zakład przetwarzający ziama zbóż
pochodzenia krajowego oraz pochodzące

z importu (ryż) z powierzonych przez klientów produktów. Gotowe produkty zbożowe
pakowane są w opakowania zbiorcze i dystrybuowane do odbiorców. Część z nich
przekazywana jest do sąsiadującego zakładu, w którym odbywa się konfekcjonowanie.
Zakład pracuje w oparciu o zasadyGHP/GMP/HACCP.
W 2017 r. zakład nie został zaplanowany do kontroli

2.6.8

Zakłady wyrobów cukierniczych

W 2017r. w tej grupie podobnie jak w 2016r.
ewidenqonowano 4 zakłady, w tym l w Raszynie nie
prowadził
produkcji
działalności.

z

powodu

zawieszenia

Największy i najnowocześniejszy jest Zakład
Wyrobów Cukiemiczych ,,Carletti" w Pruszkowie, w

którym utrzymywanesą systemyjakości, w tym
również
cukiemicze

system

HACCP.

główne

Produkuje wyroby

z surowców

pochodzących

z Danii. Większość wyrobów gotowych przeznaczona

jest na rynek Unii Europejskie, poprzez zakład macierzysty w Danii, skąd dystrybucja
odbywać się m oże do krajów trzecich.

W 2017r. w tel gmpieobiektów
stwierdzono,
że stansanitamy
uległpoprawie nie
stwierdzono nieprawidłowości.

(w 2016 r. w tej grupie w l

zakładzie w Otrębusach
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stwierdzono uchybienia sanitarno--porządkowe,za które nałożono mandat kamy w wysokości

300zł.).

2.6.9

Wytwórnie majonezu i musztardy

Jedynym zakładem jest Wytwómia ,,MOSSO" w Pucharach w gminie Raszyn. W 2017 r.

w związku z przdęciem zakładu przez nowego przedsiębiorcę,została zmieniona nazwa
zakładu na MOSSO KEWPIE

POLAND

Sp. z o.o.

Oprócz majonezu, musztardy, sosów na bazie majonezu
produkowany
jest
również
chrzan,
natomiast
zrezygnowano z rozlewu oleju.

W
zakładzie przeprowadzona została kontrola
kompleksowa. W porównaniu do 2016r. stwierdzono
pogorszenie warunków sanitarnych
stwierdzono
uchybienia:
brudne z odpryskami ściany,

zniszczona, trudna do utrzymania w czystości
glazura,

zniszczona, trudna do utrzymania w czystości
posadzka,
brak czystości i porządku w pomieszczeniach socjalno--sanitarnych,

częściowo skorodowane szafki ubraniowe w szatni,
brak
warunków

do

mycia

sprzętu

porządkowego,
brak
do
wglądu
rejestrów
w dokumentacji systemu HACCP

ujętych

Za itwierdzonu uchybienia-nałożono mandat kamy
w wysokości 500 zł. Podczas kontroli sprawdzającej

stwierdzono, że wszystkie uchybienia zostały usunięte.

2.6.10

Wytwórnie suplementówdiety

W 2017r. zatwierdzono2 wytwómiesuplementówdiety: l zakładw Żółwinie i l zakładw
Pmszkowie działalność w zakładachodbywa się w zakresieprodukcji i konfekcjonowania
suplementów diety na zlecenie z powierzonego materiału.
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2.6.1 1

Inne wytwórnie żywności

W gmpie td ewidencjonowano

34 zakłady, czyli

więcą

o 3 niż w 2016r.

z powodu

powstania nowych. Do grupy innych wytwómi żywności zaliczono zakłady konfekcjonqące
środki spożywcze: owoce i nasiona suszone, mieszanki śniadaniowe, oleje, produkty zbożowe

i inne środki spożywcze, punkt wypalania kawy, obieralnię warzyw, zakład kriogenicznego
mielenia suszu, a także 15 gospodarstwrolnych wytwarzających płody rolne w ramach
produkclji pierwotnej. Spośród 15 zarejestrowanych producentów, uprawy warzyw liściastych
prowadzi 10 gospodarstw-- kapusta, l gospodarstwoprowadzi uprawę sałaty lodową,
natomiast nie występują uprawy owoców miękkich.

W 2017r. przeprowadzonokontrole w 4 gospodarstwachrolnych, w których odbywa się
produkcja podstawowa warzyw okopowych i warzyw liściastych, w tym w l gospodarstwie
wspólnie z Inspekcję Ochrony środowiska, w którym pobrano l próbkę kapusty -- próbka nie
została kwestionowana. W l zakładzie stwierdzono brak opracowanych i wdrożonych zasad
GHP/GMP -- uzgodniono termin realizacji obowiązek został zrealizowany.Podczaskontroli
udzielano

instmktażu

w

zakresie zapewnienia

prawidłowych

warunków

sanitamo--

higienicznych przy prowadzonych uprawach.

W 2017 r. zarejestrowano l gospodarstwo rolne w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego:

w zakresie produkcji żywności pochodzenia niezwierzęcego w warunkach domowych
z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw w ramach rolniczego handlu
detalicznego w zakresie przetwórstwa

przecier pomidorowy, ogórki konserwowe, ogórki

W Lrlllll.

W 2017 r. w tej grupie obiektów stan sanitamy uległ polepszeniu. Tylko w l zakładzie
stwierdzono uchybienia sanitarno--higieniczne: ubytki w podłodze w pomieszczeniu
produkcyjnym i magazynie bieżącego porządku i czystości, uszkodzony wentylator
wyciągowy w pomieszczeniu konfekc:jonowania, brudne ściany wymagające mycia,
zniszczona powierzchnia szafek ubraniowych, brak czystości i porządku w pomieszczeniach
zakładu, brak prowadzonych rąestrów GHP/GMP/HACCP, zniszczony blat w pomieszczeniu
konfekcjonowania. Za stwierdzone uchybienia nałożono mandat karny
w wysokości 300 zł.
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2.6.12

Sklepy spozywcze

W 2017 r. pod nadzorem PPIS znajdowało się 717 sklepów. Ilość ta wzrosła w porównaniu
z rokiem 2016, gdzie zarejestrowanebyły 704 sklepy z powodu otwarcia nowych zakładów.
Wśród

sklepów

wyróżniono

31 super ihipermarketów,

w tym

l

uzyskał

decyzję

zatwierdzającąw 2017 r. w związku modemizacją zakładu (supermarketBiedronka Piastów
należący do sieci Jeronimo Martins). Na terenie powiatu pruszkowskiego obrót detaliczny
artykułów spożywczych prowadzi 10 głównych sieci handlowych -wykaz zawiera Tabela 20

Tabela 20 Sieci handlowe

Firma

Lp.

Auchan Polska
1.

SP. z o.o.
Carrefour Polska
2.

SP. z o.o.

62-080 Tarnowo
3.

Lidl Polska Sklepy

Podgórne

Spożywcze Sp. z o.o.

Jankowicc

sp. k.

ul. Poznańska
48
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63--700 Krotoszyn
9

DINO Polska S.A.
ul. Ostrowska 122
05 500 Piaseczno

Elea Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 46

Supent'arket ,,Simply

05.820 Piastów

ul. Warszawska43

Stan techniczny większych obiektów, w których na bieżąco prowadzonesą prace
modemizacyjne oraz stosunkowo niedawno uruchomionych nie budził zastrzeżeń.Natomiast
zaobserwowano pogorszenie się warunków sanitamo
higienicznych w sklepach długo
istnidących, w których najczęściejstwierdzanonieprawidłowości w zakresiebieżącegostanu
czystości i porządku. W 6 sklepach stwierdzono w sprzedaży artykuły spożywcze po upływie
terminu przydatności do spożycialub bez prawidłowej identy6lkacji zabezpieczono156 kg

środków spożywczych,w tym 152 kg pochodzeniazwierzęcego,które zostały poddane
utylizacj i.

W mnidszych sklepach stwierdzano nadal nieprawidłowości: zniszczone posadzki, ściany
wymagające malowania, zniszczone powierzchnie urządzeń chłodniczych, powierzchnie
kontaktujące się z żywnością, brak skutecznegozabezpieczeniazakładu przed szkodnikami,
brak wdrożonychzasadGHP opartych na zasadachsytemuHACCP. W wyniku nałożenia
obowiązków w decyzjach administracyjnych i zwiększonych częstotliwości kontroli stan tych
obiektów poprawiał się w ciągu roku.
W dalszym ciągu, chociaż w mniejszej liczbie przypadków, stwierdzano: brak segregacji
artykułów spożywczych, niehigieniczną sprzedaż nieopakowanych środków spożywczych,
niewłaściwą temperaturęprzetrzymywania produktów nietrwałych, w sprzedażystwierdzano
przeterminowane artykuły spożywcze lub bez prawidłową identyfikacji, stwierdzano także
nieprawidłowy stan ,,cenówek", które wbijane były bezpośrednio w artykuły spożywcze.

Wyeliminowanie tego typu nieprawidłowości wymaga kontynuowania działań kontrolnych
w koląnych latach.

W 2017 r. podejmowano działania w związku z powiadomieniami w ramach systemu RASFF

w ll sklepach, w tym 10 supermarketach. Działania te sprowadzały się do kontroli
przeprowadzanych w obiektach lub przeprowadzonych postępowań Wjaśniających;

większość produktów objętych powiadomieniamisprzedanychzostało indywidualnym
klientom, w kilku przypadkach produkty były zabezpieczone na zapleczach sklepu w ramach

wewnętrznejkontroli po uzyskaniuinformacji od producentów/dystrybutorówi zwracanedo
dostawców.
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W 2017r. podejmowanow tel grupie działania w ramach 22 pisemnych interwenqi
konsumenta,w tym 19 uznanoza zasadne.Dotyczyły one głównie nieprawidłowościw
zakresie niewłaściwego przechowywania artykułów spożywczych, braku rozdzielności przy
sprzedaży, wprowadzania do obrotu środków
spożywczych po upływie terminu przydatności

do spożycia lub nieoznakowanych
bez
prawidłowej

]dentyfikac4ir

pomieszczeń sali sprzedaży i

brudnych
zaplecza,

sprzedaży artykułów spożywczych po upływie
terminu przydatności do spożycia, braku
opracowanych
i wdrożonych
procedur
zapewnienia wewnętrznej kontroli jakości.

B

W 2017 r. według arkuszy ocen stanu sanitamegoskontrolowano8 obiektów

nie

stwierdzono w tej grupie obiektów niezgodnych z wymaganiami.

Za uchybienia sanitarny-porządkowenałożono 26 mandatów kamych na łączną kwotę
11500 zł., w tym 9 na kwotę 3000 zł. w super i hipermarketach.

W grupie tych obiektów wydano 7 decyzji administracyjnychdotyczącychwykonania
obowiązków w uzgodnionych terminach.

W sklepach pobrano do badań laboratoryjnych 229 próbek środków
wprowadzonych do obrotu -- próbki nie były kwestionowane.

spożywczych

2.6.13 Kioski spożywczena targowiskach, obiekty ruchome i tymczasowe

W 201Zt.ew.idendonowanumosków onŁI)iekty więcellniżMQIK r.?PIS.wspólnie
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pruszkowie sprawuje nadzór w 5 kioskach
sprzedających wędliny i mięso w elementach poddanych wcześnie rozbiorowi.

Na terenie targowisk ogółem jest 13 kiosków będących pod nadzorem PPIS. Sprzedawanesą
w nich wędliny, nabiał i pieczywo.
W 2017 r. stan sanitamo

higieniczny tych obiektów uległ nieznacznejpoprawie

Nadal jednak stwierdzano uchybienia sanitamo-porządkowe, takie jak
1) artykuły spożywcze nietrwałe przechowywane poza urządzeniem chłodniczym,
2) artykuły spożywcze narażone na zanieczyszczenia,
3) brudne ściany, podłogi wymagające mycia,

4) brak czystości i porządku w kioskach,
5) brak warunków do przechowywania odzieży wierzchniej i ochronnej ,
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6) brak czystości i porządku w liomieszczeniach kiosku,
7) Nieczynne urządzenia do dezynfekcji,
8) Brak dopływu gorącejwody do umywalki i zlewu.

Za stwierdzone uchybienia nałożono mniej mandatów kamych niż w 2016 r.
kwotę 950 zł. (2016 r. -- 8 mandatów kamych na sumę 2500 zł.).

łącznie 5 na

W 2017 r. ewidenqonowano 90 obiektów ruchomych i tymczasowych. Są to głównie stoiska
na 3 targowiskach wyposażonych w wydzielone dla sprzedawców toalety z umywalkami do
mycia rąk. Na tych stoiskach sprzedajesię:
1) wyroby cukiernicze,
2) warzywa l owoce,
3) grzyby,
4) pieczywo,
5) inne artykuły spożywcze opakowane fabrycznie

W 2017 r. wydano 5 decyzji zatwierdzających zakłady do prowadzenia działalności
w zakresie sprzedaży środków spożywczych: -- były to mobilne gastronomia.
Podczas kontroli w punktach handlu okrężnego stwierdzano w dalszym ciągu
1) sprzedaż artykułów
opakowań,

spożywczych

narażonych na zanieczyszczenia wtóme,

bez

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

brak prawidłowej identyfikacji artykułów spożywczych -- brak oznakowania,
przechowywanie artykułów spożywczych w nieprawidłowej temperaturze,
niewłaściwą higienę osobistą personelu,
brak orzeczeń lekarskich personelu,
brak wydzielonej toalety dla personelu,
brak czystości i porządku w stoiskach,
zniszczona powierzchnia wyposażenia
brak warunków
do mycia
sprzętu
pomocniczego,
10) teren wokół stoisk brudno utrzymany,
11) brak oznakowania produktów,
12) sprzęt porządkowy w przypadkowych
miejscach,
13) brak wdrożonych zasad GHP/HACCP

Za stwierdzoneuchybienia PPIS nałożył więcej mandatów kamych niż w roku ubiegłym
(w 2017 r. 9 na kwotę 3700 zł, w 2016 r. 6 na kwotę 3100 zł.).
W 2017 r. w tej grupie obiektów podejmowano działania w związku z l zasadnepisemną
interwencją klienta -- interwenda dotyczącanieprawidłowości w lokalu sprzedającymsushi

w Piastowie. Podczas kontroli stwierdzono uchybienia sanitarno--porządkowe,
brak
dokumentacji z zakresu GHP/GMP/HACCP,brak informacji dla konsumentów o
zastosowanych składnikach alergennych oraz prowadzenie działalności niezgodnie z wydaną
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decyzją. Za stwierdzone uchybienia nałożono mandat kamy w wysokości 700 zł.
Przeprowadzonokontrolę sprawdzające, podczas której stwierdzono, że uchybienia
sanitarno-higieniczne zostały wykonane. Zakres działalności w zakładzie dostosowany został
do zakresuwskazanegow decyzji administracyjnej. Ponadtoprzekazanowniosek do PWIS w
Warszawie o ukaranie przedsiębiorcy w związku z rozszerzeniem działalności w zakładzie -nałożono karę pieniężną w wysokości 2000 zł.

2.6.14 Magazyny hurtowe
W 2017 r. pod nadzorem PPIS znajdowało się 127 magazynów hurtowych. PPIS wydał 21
decyzji zatwierdzających do prowadzenia działalności.

W grupie tą obsermje się poprawę warunków przechowywania środków spożywczych,
główne w wyniku przeniesienia działalności do pomieszczeń po generalnym remoncie
i modernizaclji oraz do nowych magazynów na terenie bazy magazynowej Millenium
w Pruszkowie przy ul. 3--go Maja 8, w Sokołowie, Młochowie, Kostowcu, Mosznie,
Parzniewie.

W 2017 r. stan sanitarno--higieniczny w magazynach hurtowych uległ niewielkie poprawie,

w 3 obiektach stwierdzono nieprawidłowości, za które nałożono 3 mandaty karne w
wysokości 1600 zł. (w 2016 r. uchybienia stwierdzono w 4 obiektach, za kt(5re nałożono
mandatykarnew wysokości2200zł.).
Stwierdzono nieprawidłowości
1) brak identyfikacji dostawców i odbiorców produktów,
2) nieprawidłowe oznakowanie produktów,
3) brak do wglądu orzeczeń

lekarskich

do

celów

saniatmo

epidemiologicznych,
4) w procedurze dotyczącą
zwrotów--.ze sklepów brak
szczegółową
informacji

dotyczącej sposobu ich
transportu,
5) brudne podłogi,
6) nieprawidłowo prowadzone
procesy
mycia
l

dezynfekcji,
7) nieprawidłowo przechowywana odzież wierzchnia poza szafkami,
8) brudna umywalka do mycia rąk,
9) brak prowadzonych rejestrów z GHP/HACCP.
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Ponadto w l magazynie hurtowym stwierdzono rozszerzenie działalności o kon6ekcjonowanie

przypraw niezgodnie z wydaną decyzją zatwierdzającą,stwierdzono także artykuły
spożywcze bez oznakowania w języku polskim. W zakładzie zabezpieczono i wycofano z
obrotu ogółem 895 kg żywności, która została poddanautylizacji. W związku z powyższym

wystosowanodo PWIS w Warszawie wniosek o ukaranie -- na przedsiębiorcęzostała
nałożona grzywna w wysokości 5 000 zł.
W magazynachhurtowych pobrano 64 próbki środków spożywczych wprowadzonych do
obrotu próbki nie były kwestionowane.

2.6.15

Zakłady żywienia zbiorowego otwarte, zakłady małej gastronomii

Tę gmpę obiektów cechuje duża różnorodność pod względem zakresu prowadzoną
działalności, wielkości pomieszczeń, poziomu wyposażenia, jakości świadczonych usług, od

zakładów produkujących szeroki asortyment posiłków w pełnym zakresie do niewielkich
punktów gastronomicznychoferujących dania typu Fast food z gotowych produktów. Można
wyodrębnić w tel grupie zakładów obiekty nowe, zbudowane od podstaw z przeznaczeniem

do takiej działalności oraz obiekty w istniejącychbudynkach,często ,,starych",poddanych
adaptacji.

W 2017roku PPIS nadzorował287 zakładów,w tym 78 małej gastronomii.W 2017r
wydano 27 decyzji zatwierdzających.

Zarówno w zakładach żywienia zbiorowego jak i w zakładach małej gastronomii ogólnie
zanotowano polepszenie warunków sanitarnych w porównaniu do 2016 r.
W mniejszą ilości zakładów stwierdzano nieprawidłowości. Oceny niezgodne otrzymały
3zakłady. Stwierdzone niezgodności wynikały z braku czystości iporządku

w pomieszczeniachzakładu: brudne, niedomyte drzwi, brudne ściany, sufity, liczne
palęczyny, brudne, niedomyte podłogi, brudne glazury, zatłuszczone lubi, brudny, niedomyty

sprzęt meblowy, brak czystości i porządku w pomieszczeniuszatni, bmdno utrzymane
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pojemniki na odpady, brudno utrzymane toalety dla pracowników, brudno utrzymany sprzęt
porządkowy.
W tej grupie obiektów wydano 8 decyzji administracyjnych, w tym l nakazującązamknięcie
całego zakładu

z rygorem natychmiastowej

wykonalności

w związku

z namszeniem

obowiązującego prawa oraz stwarzania bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia
!«d4ĘiWg::pgpsu

:'j!?ęju:!łqhĆĘlęó:yZakładacł1lZŚNałą: w411gWbna44jąłąlnQ©:

W zakładach kontrolowano:

1) jakość zdrowotną oraz pochodzenie surowców,
2) fimkcjonowanie systemuidentyHikowalnościżywności tzw. traceability.
3) warunki przechowywaniasurowców, półfabrykatów i gotowych posiłków,

4) prawidłowość procesów technologicznych,poszczególnychetapów procesu
produkcyjnego,
5) prawidłowość prowadzenia procesów mycia i dezynfekcji,

6) funkcjonalność pomieszczeń z
uwzględnieniem

stref krzyżowania się dróg

,,czystych"i ,,brudnych",
7) sposób gromadzenia i usuwania odpadów

pokonsumpcyjnych i poprodukcŃnych,
8) prawidłowość
dokumentowania
przestrzegania zasad GHP/GMP,
9) wdrożenie i utrzymywanie systemuHACCP,
10) procedury zabezpieczania i wycofywania
z obrotu partii żywności nieodpowiadającd
wymaganiom jakości zdrowotnej .

Pozytywnie można ocenić nowe zakłady, działające w nowo powstałych obiektach lub
przystosowanych na ten cel zgodnie z obowiązującymi wymogami, prowadzące kontrolę
wewnętrzną. Zasady dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej wdrożone
zostały w 273 obiektach, systemu HACCP w 114 zakładach.Pozostałe zakłady rozpoczęły
Dracf haMwdibżanićnF źasaFGHP7GMP7HACCP: ]a =zćga 3bligowano aecl7żjami
administracyjnymi.

D(FPWIS vF'Warszawieskierowany"żostaFT'Wnioself'dnałożenie'grzywn)i'W'ż$iązkii
z prowadzeniem działalności niezgodnej z zakresem wydanej decyzji oraz prowadzeniem

działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów w związku ze zmianą
prowadzącego działalność, a także brakiem informacji o zastosowanych składnikach
alergennych znajdujących się w przygotowywanych potrawach -- na przedsiębiorcę nałożona
zostałagrzywna w wysokości 6000 zł.

Za uchybieniasanitarno--porządkowe
nałożonomniej mandatówkamych niż w 2016r.-- 18
sztuk na sumę 8200 zł. (w 2016 r. nałożono 28 sztuk na kwotę 12800 zł.).
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2.6.16

Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte

Podobnie jak w latach ubiegłych

pozytywne

można ocenić stan czystości i porządku

w blokach żywienia szpitali, szkołach i przedszkolach.Personel przestrzegazasad higieny,
pomimo że w niektórych obiektach sąjeszcze stosunkowotrudne warunki lokalowe. Jednak
w zakładach tych stan ulega ciągłej poprawie, podlegają modemizacji istniejące zakłady oraz
powstają nowe obiekty.

Istotnym problemem w tej grupie
obiektów jest brak wystarczających
środków finansowych na inwestycje w
celu poprawienia warunków sanitarno

higienicznych i dostosowaniazakładów
do
obowiązujących
wymogów.
Modemizacja
większości
placówek
wymaga często rozbudowy obiektów, co
wymaga dużych nakładów finansowych.
W niektórych przypadkach zostało to ujęte w długoletnich planach rozwoju. Sytuacja w tych
stołówkach jest bardzo trudna. Zjednej strony istnieje potrzeba prowadzenia żywienia dzieci,
ze względu

na trudne warunki

bytowe

dzieci,

dla których

posiłek w szkole jest często

jedynym ciepłym posiłkiem, a z dmgiej strony warunki sanitame bardzo utrudniają
utrzymanie higieny. Dlatego też kontrolujący zobowiązywali kierowników placówek do
opracowania i wdrożenia:
1) procedurGHP/GMP/HACCP,
2) wprowadzenia organizacji pracy umożliwiającą
produkcji.

prawidłowy przebieg procesów

W wielu placówkachżywione są dzieci i młodzież, co powodowało,że szczególnąuwagę
zwracanona jakość posiłków z punktu widzenia zasadrac=jonalnego
żywienia oceniano
jadłospisy. Najczęściej stwierdzane błędy żywieniowe
to brak w
pełnowartościowego białka zwierzęcego, warzyw i owoców ze wszystkich grup.

posiłkach

W 2017 r. pod nadzorem OPIS znajdowało się 27 stołówek szkolnych prowadzących żywienie
uczniów. Posiłki obiadowe przygotowywane są w 20 stołówkach szkolnych, w 7 obiektach

wydawane są gotowe posiłki w systemie cateringowym. We wszystkich zakładach są
opracowane i wdrożone procedury GHP, GMP, natomiast w 15 obiektach zasady systemu
HACCP. W roku sprawozdawczymskontrolowano 6 placówek, w których przeprowadzono

10 kontroli. W 4 zakładach stwierdzono nieprawidłowości: bmdne zlewy, umywalki,
nieporządekna zapleczu,częściowobrak opracowaniai wdrożeniaprocedur GHP, GMP i
HACCP, nieprawidłowe przechowywanie środków spożywczych, artykuły spożywcze po
upływie terminu przydatności do spożycia, artykuły spożywczebez etykiet, brak czystości i
porządku w pomieszczeniach zakładu, brak prawidłowej

funkcjonalności

pomieszczeń,

brudne urządzeniai sprzęt wykorzystywany przy produkcji, w zakładzie przechowywany
zbędny sprzęt, brak do wglądu orzeczeil lekarskich do celów sanitamo--epidemiologicznych.
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W związku z powyższym wydano 3 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie
nieprawidłowości
obowiązków.

przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały wykonanie nałożonych

Tabela 21 Nadzorowane zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego w 2017 r
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

8

6.

ę

W 2017 r. pod nadzorem znajdowało się 81 stołówek przedszkolnych prowadzących
żywienie dzieci, więcd o 2 w porównaniu z rokiem 2016. W 61 zakładach produkc:ja

odbywała się od surowca, w 20 placówkach posiłki dostarczane były w systemie
cateringowym. W 76 zaklładach są opracowane i wdrożone zasady GHP/GMP, w 25
zakładach wdrożono system HACCP. W roku sprawozdawczym kontrolą objęto 6 placówek,
w tym w 3 przedszkolach przeprowadzono kontrole kompleksowe, w 2 placówkach kontrole
interwencyjne. W trakcie kontroli kompleksowych nie stwierdzono nieprawidłowości.
PPIS kontrolował także żywienia dzieci i młodzieży przebywającychna półkoloniach.
Zywienie dzieci i młodzieży przebywających na półkoloniach w 2017 r. organizowanebyło
w 8 placówkach. W zakładach tych są opracowane i wdrożone procedury w zakresie dobrą
praktłlkLhigienicznej l dobreFpraktykt produkcŃne}, we.wszystkid] zakładach wdrożono
system HACCP. Podczasakdi ,,Zima w mieście" skontrolowano 5 szkolnych stołówek. Stan
sanitarno-- higieniczny zakładów w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń.

W okresie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży organizowano półkolonie przeprowadzono
kontrole w 3 placówkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Stan sanitamo -- higieniczny
zakładów nie budził zastrzeżeń.
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2.6.17

Wyhvórnie oraz miejscaobrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością

PPIS

spramje

także

nadzór

nad

bezpieczeństwem materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
W tej grupie obiektów
ewidencjonowano:
3 wytwórnie, 34 punkty obrotu materiałami
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu
z żywnością,w tym 24 hurtowniei 10 obiektów
obrotu detalicznego.
W 2017 r. skontrolowano wytwórnię FORMIKA Spółka z. o.o ul Sw. Jerzego 9, 05--808
Parzniew, podczaskontroli nie stwierdzononieprawidłowości.
Zakład posiada opracowane i wdrożone zasady GHP/GMP. Zakład posiada opracowane
i wdrożone normy: PN--ENIS09001:2009.
W 2017 r. pobrano 8 próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

z wydzielonych stoisk miejsc obrotu detalicznego sprzedażyżywności -- próby nie były
kwestionowane.

2.6.18

Wytwórnie i obiekty obrotu kosmetykami

W 2017 r. ewidenqonowano 5 zakładów produkujących
i konfekdonujących kosmetyki, l zakład wyłącznie

konfekcjonującyprodukty kosmetycznei 14 punktów
obrotu kosmetykami(4 magazyny hurtowe, 10 sklepów
ze sprzedażą kosmetyków).

W podanej grupie obiektów przeprowadzono kontrole
w 2 zakładach produkujących i konfekcjonujących
kosmetyki:
W tą grupie obiekt(5w nie stwierdzono niezgodności. W 2 przypadkach dokonano oceny
zakładu w zakresie warunków produkcji.
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2.6.19 Graniczna kontrola sanitarna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie stosowałjednolite procedury,
w tym procedurę kontroli PK/NG/01 z dnia 9 czerwca 2014 r. ,,Proceduraurzędową kontroli
spełnieniawymagań zdrowotnych przez żywność oraz materiały i wyroby przeznaczonedo
kontaktu z zywnosdiibbjĘiFkóiiiiiil{ grinićznj;;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie w 2017r. wydał 1466
świadectwjakości zdrowotną kontroli sanitarnej:1417dotyczącychimportu i 49 świadectw
dotyczącycheksportu, natomiast w 2016 r. 1319 świadectw: 1307 dotyczących importu i 12
świadectw dotyczących eksportu.

Szczegółowedane dotyczące granicznej kontroli żywności importowana z krajów
trzecich i eksportowanej do krajów trzecich przedstawiono w poniższych tabelach:
Tabela22 Zywność importowa i eksportowana

Import
Liczba wydanych

Eksport

świadectw przydatności

Liczba wydanych
świadectw jakości
zdrowotnej lub
świadectw przydatność

do produkcji dla

do produkcji dla

świadectw jakości

zdrowotnej lub

Liczba ocenionych
partii towaru

Liczba ocenionych
partii towaru

1020

Zarówno w 2017 r. jak iw 2016 r. nie wydawano decyzji zakazujących wprowadzenia
do obrotu na teren wspólnoty artykułów importowanych z krajów trzecich.
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Wnioski dotyczące bezpieczeństwa żywności

l W dalszym ciągu należy obligować właścicieli do zachowaniawłaściwą higieny
produkcji

i sprzedaży nie

tylko

działaniami

represylnymi,

lecz również

poprzez

przekazywanieprzedsiębiorcomwiedzy merytorycznej oraz instruowanie w zakresie
zasadDobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej(GMP) oraz
systemuHACCP
2. Stan sanitarny-higieniczny w sklepach, główne w dużych jednostkach handlowych, uległ
znacznej poprawie.
3. Poprawie w ciągu całego roku uległ także stan sanitarno--higieniczny
żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

w zakładach

4. Stabilny stan utrzymuje się w grupach zakładów produkcyjnych takich jak: automaty do
lodów, przetwórnie owocowcP warzywne, zakłady garmażeryjne, wytwórnie wyrobów
cukiemiczych, inne wytwómie żywności
w zakładach tych w ostatnich latach nie
notowano zakładów nieodpowiadających wymaganiom.

5. Wobec zakładów produkcyjnych: piekamie, ciastkamie PPIS w dalszym ciągu
podejmować będzie systematyczne działania zmierzające do zapewmenia prawidłowych
warunków produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskichoraz obligować przedsiębiorców
do utrzymania skuteczną kontroli wewnętrznej bezpieczeństwazdrowotnego żywności.
6. W zakładach gastronomicznych, ze względu na procesy przygotowywania żywności
nietrwałe, niosące ryzyko związane z wystąpieniem zatruć pokarmowych, należy
przeprowadzać systematyczne kontrole w celu dalszej poprawy i utrzymania właściwego
stanu sanitarnego tych zakładów.
7. Na podstawie analizy wyników

kontroli,

dotyczących

zakładów

żywieniowo

--

żywnościowych,można wnioskować o ogólnej poprawie stanu sanitarnegozakładów
produkcji żywności.
8. Wiele zakładów kontynuowano prace modemizacŃne zmierzające do poprawy warunków
higieniczncF-sanitamych,

kilkadziesiąt

w

ostatnim

roku

wdrożyło

zasady

GHP/GMP/HACCP

9. Wiele uchybień sanitamych występuje jeszcze w obiektach żywieniowo żywnościowych. Wynika to w dalszym ciągu z braku świadomości zagrożeń osób
prowadzących działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością.
10. Konieczna jest intensyfikada działań prewencyjno kontrolnych w przyszłości.
ll. Istotny problem stanowi dokonywanie oceny żywienia w placówkach prowadzących
żywienie zbiorowe zamknięte. Modelowi racje pokarmowe obecnie mają formę zaleceń.

Niektóre placówki nie prowadzą pełnych raportów żywieniowych -- w związku
z powyższym ocena sposobu żywienia jest niemożliwa. Ponadto nie istnieją przepisy
narzucająceobowiązkowe normy żywieniowe -- w związku z powyższym nie ma podstaw
prawnych do egzekwowania prawidłowego żywienia w zakładach żywienia zbiorowego
typu zamkniętego.

12. W celu prawidłowego wykonywania zadań, mając na uwadze zmieniający się porządek
prawny oraz funkcjonowanie w systemie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego

żywności w zintegrowanychstrukturach Unii Europejskiej, konieczne jest ciągłe

Strona 90 ż 136

doskonalenie wiedzy pracowników, poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych
i zewnętrznych.
13.W trosce o zdrowie publiczne niezbędnejest kontynuowanie działań edukacgnych
prowadzących

do wzrostu

świadomości

społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa

żywności i żywienia, a także upowszechnianiawiedzy nt. racjonalnegożywienia
i zdrowego trybu życia.

ł4Maliza
wskaźników dotyczących stanu sanitarno-higienicznego-zakładów pozostających
pod nadzorem PIS w 2017 r. wskazuje na konieczność utrzymania dotychczasowego

poziomu działań kontrolnych, aw niektórych sytuacjachich wzmożenieszczególniew
odniesieniu do zakładów, które nadal wykazują niezgodny z wymaganiami stan sanitarny.
15. Wyniki przeprowadzonych kontroli, w tym ilość wydanych decyzji i nałożonych
mandatów, potwierdzają także słuszność podejmowania wzmożonych, ukierunkowanych

problemowo działań PIS w powiecie pruszkowskim-- będą one kontynuowanew
kolejnych latach.

16.Na oficjalnych stronach intemetowych Państwowej Inspekcji Sanitamej umieszczanesą

bieżące informade w zakresie bezpieczeństważywności jak też informacje dla
prowadzących działalność w zakresie produkcji żywności, żywienia ludzi czy
wprowadzania żywności do obrotu.

2.7

Stan sanitarny środowiska pracy

W roku 2017 nadzorem PPIS w Pmszkowie
objętych było 591 zakładów z

-

gminy Pruszków-- 201 zakłady,
gminy Raszyn 124zakłady,
gminy Michałowice- 77 zakłady,
gminy Piastów-- 58zakłady
gminy Nadarzyn 67 zakłady,
gminy Brwinów - 64 zakłady,

Zatrudniających.1 921.jpracowników. w tynk
9 zakładów zatrudniających ponad 250 osób,
82 zakłady zatrudniające od 50 do 249 osób,
204 zakłady zatrudniające od 10 do 49 osób
296 zakłady zatmdniające do 9 osób.

Pruszkó\i

'b--u

...,:..ralowlcet Raszyn

H
Nadarzyn
t. Piastów

r'
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Wykres 14Zaklady pracy według u'ielkości zatrudnienia w 2017 roku

>250

od 50 do 249
(14%)
<9

(50%)

a<950%
Dod 1 0 do 49 34o%

Dod 50 do 249 14%
B >250 2o%

od 10 do 49
(34%)

Nadzór nad warunkami środowiska pracy

2.7.1

Do zakresu działania Sekcji Higieny Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r
o Pa s

owe/ /nspekd/ San//a/nd (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261, z późn. zm.), należy:

1) kontrola utrzymania należytego stanuhigienicznego zakładów pracy,
2) nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania

powstawaniuchorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami
pracy,

wydawaniedecyzji o stwierdzeniuchoroby zawodowejlub decyzji o braku
podstaw do jej stwierdzenia,
3) nadzór nad bezpieczeństwem chemicznym, w tym:
przestrzegania przez producentów, importerów,

osoby wprowadzające

do

obrotu, stosującelub eksportujące substancjechemiczne, ich mieszaniny lub
wyroby
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach

chemicznych i ich mieszaninach(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz- 143) obowiązków
wynikających z tel ustawy oraz z rozporządzeńWspólnot Europdskich w niej
wymienionych,
przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii

2 i3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniunarkomanii(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz 783, z późn. zm.)
e

oraz z rozporządzeń Wspólnot Europdskich,
przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności
zawodowej
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oraz

4)

nadzór przestrzegania przepisów zakazujących wytwarzania i wprowadzania do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych oraz nowych
substancji psychoaktywnych..

Ponadto zgodnie z planem zamierzeń zleconych przez Głównego Inspektora Sanitamego lub

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego w Warszawie, działania PPIS
dotyczyłyt
1) nadzoru nad warunkami pracy i wypełnianiem przez pracodawców obowiązków,
wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w
zakładach przemysłu tworzyw sztucznych,

2) nadzoru nad warunkami pracy i wypełnianiem przez pracodawców obowiązków,
wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników sektora gospodarki
odpadami i ściekami,

3) uczestniczeniaw realizacji wybranych projektów Forum wymiany informaclji o
egzekwowaniuprzepisów,działającegoprzy Europejskiej Agencji Chemikaliów w
Helsinkach

W roku 2017 pracownicy Sekcji Higieny Pracy PSSE przeprowadzili 131 kontroli w 105
zakładach pracy w tym:
52 kontrole w gminie Pruszków,
21 kontroli w gminie Raszyn,
26 kontroli w gminie Michałowice,
15 kontroli w gminie Nadarzyn,
10 kontroli w gminie Brwinów,
7 kontroli w gminie Piastów.
Stwierdzili naruszenie przepisów prawnych, na podstawie których Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Pruszkowie wydał 19 decyzji administracgnych nakazujących
usunięcie stwierdzonych uchybień z tego w:
8 zakładach w gminie Pruszków,
2 zakładach w gminie Raszyn,
5 zakładach w gminie Michałowice,
2 zakładach w gminie Nadarzyn,
l zakładzie w gminie Piastów,
Tzakłżdzie w gminifBrwmów.
Nakazy dotyczyły podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania
nieprawidłowościiktóre przedstawia-Tabela-23 oraz wykres :15i

stwierdzonych

Tabela 23 Nakazy dla zakładów pracy

Lp.
1.
2.
3.
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6

mne
razem

Wykres 15 Zagrożenia w nakazach dla zakładów pracy

Wylunania badańi poxriarów cenników saodliwych 36%

prnszkolen ia praoownlldw

w udzielać iu l porrkacy B%

36,0%
wprowadzano lub stosowania substancji i rrieszanh
chetricznych 11%

W zakresiewprowadzania i losowania substancji
chemicznychi kh mieszanin 11%

23,0%
8,0%

ll,o%
n op racowmia progranu dzidań organbacyjno-łechnicmy:h
zmierzdących do ograniczenia narażenia na hałas, lub
narahnia na drgania mechaniczne miebwwe wzgląd u na
prze koczenie wanośc ip rogów ddałan ia 8%
n dostoso\mn ia pomieszczeń pracy oraz po rNeszczeń

higienkzno-sanharnyih do obovHązującyl:hprzepisów 23%

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie wydał łącznie 36 nakazów

W 2017 roku PPIS przeprowadzał kontrole w nadzorowanych zakładach w celu oceny
zagrożeń występujących w środowisku pracy. Narażeni na ponadnormatywne natężenie

dźwięku stanowili w roku 2016 i 2017 jedyną gmpę zatrudnionychw środowisku ze
stwierdzonymi przekroczeniami.Na dzień 31.12.2017 r. zatmdnionych było w sześciu
zakładach pracy 58 pracowników na stanowiskach, gdzie stwierdzono przekroczenie ww.
normatywów najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN dla hałasu). Częstym powodem
braku możliwości obniżenia natężeniadźwięku w środowisku pracy jest specyfika produkcji.
W takich
przypadkach,
zgodnie

z rozporządzeniem
Ministra Gospodarkii Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczeńsM'ai higieny pracy przy pracach związanych z narażettiemna hałas lub drgania
mecAan/cene (Dz. U z 2005 r.. Nr 157, poz. 1317) pracodawcy są zobowiązani do
sporządzenia i wprowadzenia w życie programu działań organizacyjno-technicznych
zmierzających do jak najskuteczniejszego ograniczenia narażenia pracowników na hałas a w

przypadku, gdy uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z
narażenia na hałas nie jest możliwe za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacji

pracy pracodawcazobowiązanyjest udostępnićśrodki ochrony indywidualną oraz
nadzorować prawidłowość ich stosowania. W 2017 roku poprawiono warunki pracy 7
pracownikom pracującym w narażeniu na hałas w 2016 roku.

Ponadtozgodniez ww. obowiązkiemwynikającym z art. 5 ust. 4 a ustawy z dnia 14 marca

1985r. o Pańsn'owę//nspekdiSan//Urną/
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261,z późn.zm.)
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Państwowy

Powiatowy

Inspektor Sanitamy w Pruszkowie

w dziedzinie

zapobiegania

i zwalczania chorób zawodowych wydawał decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej (6
decyzji) i decyzje o braku podstaw do jej stwierdzenia (2 decyzje).
Ponadto przeprowadził
29 postępowań w zakładach
prowadzonych postępowań w sprawach chorób zawodowych.

pracy(wizytami)

w

ramach

2.7-Z Nadzói= nad pracownikami maJWymi kontakt z czynnikami
biologicznymi
W 2017 roku w ewidenc:jiPSSE Sekcji Higieny Pracy były 72 zakłady pracy, w których
zatrudnionych było 2623 pracowników, narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne
zaklasyfikowane do 2 i/lub 3 grupy zagrożeniana stanowiskachpracy. Są to między innymi
podmioty lecznicze, instytuty badawcze, birmy produkujące żywność, Hirlny zajmujące się
gospodarką ściekami i odpadami oraz archiwizujące dokumenty.
Strukturę tych zakładów przedstawia Tabela 24.
Tabela24 Zakład
Lp

ra

Z

:nikami biologicznymi
2016

Zakłady pracy

2017

odmiotv lecznicze
leśnictwa i roślinność
roducenc:

wności lub Przetwarza

rzedsi lorstwa
idarki ściekami
archiwum biblioteki

W roku 2017 skontrolowano warunki sanitarno-higieniczne i zdrowotne 1851 (71%)
pracownikom narażonym na szkodliwe czynniki biologiczne zaklasyfikowane do 2 i/lub 3
grupy zagrożenia na stanowiskach pracy w 16 zakładach pracy. W takcie przeprowadzonych
kontroli w jednym z zakładów stwierdzono brak rejestru prac narażającychpracowników na
działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4
zagrożeniaoraz brak rąestru pracowników narażonychna działanie szkodliwych czynników

biologicznych zakwalinlkowanychdo grupy 3 lub 4 zagrożenia.PPIS wydał decyzję
nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości.
.Nieprawidłowości zostałynsunięte,capotwierdziła-przeprowadzona

2.7.3

kontrola$prawdzająca.

Nadzór nad warunkami pracy w zakładach przemysłu tworzyw
sztucznych

W roku 2017 pracownicy Sekclji Higieny Pracy przeprowadzalikontrole warunków pracy
i wypełniania przez pracodawców obowiązków, wynikających z oceny ryzyka zawodowego
pracowników

zatmdnionych

w

zakładach

przemysłu

tworzyw

sztucznych.

Podczas

wykonywanych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie w jednym zakładzie. PPIS
wydał decyzję nakazującą przeprowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (hałas) na stanowiskach pracy.
NieprawidłowośĆ została usunięta, co potwierdziła przeprowadzona kontrola sprawdzająca.
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2.7.4

Nadzór

nad

warunkami

pracy

pracowników

zatrudnionych

w

zakładach sektora gospodarki ściekami i odpadami.
W roku 2017 pracownicy Sekcji Higieny Pracy przeprowadzali kontrole warunków pracy
i wypełniania przez pracodawców obowiązków, wynikających z oceny ryzyka zawodowego
pracowników zatrudnionych w zakładach sektora gospodarki ściekami i odpadami. Podczas
wykonywanych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia w dwóch zakładach. PPIS
wydał 2 decyzje nakazujące:przeprowadzić badania i pomiary czynników chemicznych i
pyłów na stanowisku pracy spawacz oraz przeprowadzić aktualne pomiary czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (hałas) na stanowisku operator rozdrabniacza.
W trakcie kontroli sprawdzających stwierdzono wykonanie nakazów

2.7.5 Nadzór wprowadzaniai stosowaniasubstancjichemicznychi ich
mieszanm

Polska od 01.06.2007r. wraz z krajami Unii Europdskiej wdraża i stosuje zapisy
Rozporządzenia REACH, dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, a od 01 .12.2010
r. również Rozporządzenia CLP, dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin chemicznych. Rozporządzenie CLP nakłada na wszystkie podmioty w
łańcuchu

dostaw chemikaliów

obowiązek

utrzymywania

współpracy

w zakresie klasyHikac=ji,

oznakowania i pakowania chemikaliów. Skierowane jest ono do producentów, importerów i
dalszych użytkowników, w tym pracowników i konsumentów. Dotyczy dostaw i stosowania
chemikaliów. Obdmuje swoim zakresemtakże oznakowanie,które umożliwia informowanie
użytkownika daną substancji lub mieszaniny chemicznej o zagrożeniach, tak by zwrócić
uwagę użytkownika na konieczność unikania narażenia i będącegojego następstwem ryzyka.

W roku 2017 w ewidendi PSSE było 298 zakładów pracy stosujących w

działalności
zawodową substancje chemiczne i ich mieszaniny oraz 95 podmioty gospodarcze
wprowadzającedo obrotu substancjejako składniki w mieszaninach.
Przeprowadzono łącznie 68 kontroli, tym 24 dotyczące nadzoru nad wprowadzaniem
substancji chemicznych i ich mieszanin w zakresie: właściwego przekazywania informacji w
łańcuchu dostaw (karty charakterystyki, raport bezpieczeństwachemicznego, scenariusze
narażenia, ocenaryzyka zawodowego) w obrocie krajowym, unijnym, zgodności posiadanych

kart charakterystykii oznakowań opakowań substancji i mieszanin chemicznych z
obowiWyącymi wymogami prawa, oraz 44 kontrole dotyczące stosowania substancji
chemicznych i ich mieszanin w zakresie bezpiecznego przechowywania chemikaliów w
magazynach i innych pomieszczeniach pracy oraz oceny dokumentacji dotyczącej
bezpieczeństwachemicznego(instrukc=jeBHP, szkolenia, instrukcje obsługi). W trakcie 3
kontroli w zakresie substancji
chemicznych i ich mieszanin stwierdzono naruszenie
przepisów. Wydano 3 decyzje administracyjne, których nakazy dotyczyły: zakazu
wprowadzania do obrotu wyrobów zawierających niezgodną ilość substancji chemicznych z

załącznikiem XVII Rozporządzenia (WE) ru 1907/2006 (REACH), sporządzenia spisu
stosowanych mieszanin chemicznych oraz sporządzenia dla magazynu niebezpiecznych
mieszanin instmkcji określających ich sposób składowania, pakowania, załadunku
transportu.
W trakcie kontroli sprawdzających stwierdzono wykonanie nakazów
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2.7.6 Nadzór nad warunkami pracy pracowników mających kontakt
z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi
W ewidencji PSSE są 33 zakłady pracy, zatrudniające pracowników na stanowiskach na
których występuje narażenie na czynniki rakotwórcze lub mutagenne.
Narażenie na czynniki rakotwórcze lub mutagenne na stanowiskach pracy na terenie powiatu
pruszkowskieg(F'występuje głównie v\-zakładachr-w
którycłranajduj%lilF
laboratoria
badawcze, w podmiotach leczniczych.
W roku 2017 przeprowadzono 20 kontroli w 18 zakładach w zakresie oceny realizacji
wymogów dotyczących substanc:jichemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. W trakcie
dwóch kontroli stwierdzono naruszenie przepisów. Wydano 2 decyzje administracyjne,
nakazująceprzekazanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego ,,Informacl i
o substancjachchemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesachtechnologicznych o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym"

Kontrole sprawdzającepotwierdziły wykonanie ww. nakazów

2.7.7

Nadzór wprowadzania i stosowaniaprekursorów kategorii 2 i 3

W ewidencji PSSE w Pruszkowie są 3 podmioty stosująceprekursory kategorii 2 i3 (m.in.
bezwodnik kwasu octowego, nadmanganianpotasu) oraz l podmiot wprowadzający do obrotu
prekursor kategorii 3 - kwas siarkowy. W roku 2017 przeprowadzono l kontrolę w ww.
zakresie u ww. wprowadzającego do obrotu prekursory kategorii 3.
Nie stwierdzono nieprawidłowości ww. zakresie.

2.7.8 Nadzór przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania środków
zastępczych

PaństwowaInspekcjaSanitamaod 2010 roku w myśl art. 44c ust. l ustawy z dnia 29 lipca
2005 r; a-p/zeć#wćb/a/anltfwarłoman/F(tżj=Dz; U=ż40ł7 l:;f poz:g.83r z późn:zmtorazait
27c ustawyz dnia 14 marca1985r. o Pańsh'ow© /nspekc7iSanżfar/zę/(t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1261,z późn. zm.), a od 01.07.2015r. na podstawieart. 4 ust.l pkt 9a ustawy o
Państwowej--Inspekcji-Sanitamd prowadzi-nadzópnad przestrzeganiem zakazuWwarzania
lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi

podejrzenie,że jest on środkiemzastępczym.Zgodnie z art. 44b ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz wytwarzania, przywozu
i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
Srodek zastępczy jest

to produkt

zawierający

co najmniej

jedną

nową

substancję

psychoaktywną lub inną substancjęo podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy,
który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub
w takich celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie
i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych, zgodnie
z art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
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Państwowa Inspekcja Sanitama w ramach prowadzonego nadzoru nad środkami zastępczymi
współpracuje z organami Polidi, a także z Państwową Inspekc:ją Farmaceutyczne, Izbą Celną
i Inspekcję Handlową na zasadachokreślonych w Porozumieniu z dnia 26 paździemika 201 1
r. zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitamym, Szefem Służby Celnej,
Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy w
zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

środków zastępczych.Ponadto 15 grudnia 2015 roku na szczeblu powiatu podpisano
porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych zawarte pomiędzy: Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie oraz Komendantem Powiatowym Policji
w Pmszkowie.
W roku 2017 w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów zakazujących wytwarzania
i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolita Polskiej środków zastępczych wraz

z pracownikami Komendy Powiatowej Polic:ji w Pruszkowie poddmowano działania
kontrolne w salonie gier zlokalizowanym w Pruszkowie. W trakcie czynności nie znaleziono
środków zastępczych.
Na podstawie otrzymanych informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grodzisku Mazowieckim i przekazanych materiałów dowodowych wszczęto postępowanie
administracŃne w stosunku do osoby, która mogła być odpowiedzialna za wprowadzanie do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i tym samym stała się
stroną postępowania administracyjnego. Wezwano ww. oraz przesłuchano pod ww. kątem.
Przekazanopróbki zatrzymane przy kliencie do badania przez WSSE w Warszawie do PSSE
w Radomiu do Sekcji Laboratoryjnej. Ponadto wystąpiono do Komendy Polic:ji w Pruszkowie

w prośbą o pomoc w ustaleniu danych użytkownika wprowadzającegodo obrotu
niebezpieczne substancje chemiczne tego od którego klient zakupił przedmiotowe środki
zastępcze. Z Komendy Policji w Pruszkowie uzyskano informacje o tym, że nie posiada ona
możliwości pozyskania przedmiotowych danych teleinformatycznych. W związku z tym,
zwrócono się o pomoc w dokonaniu ustaleń do Komendy Głównej Policji. W dniu 11 grudnia
2017 r. wpłynęła do PSSEw Pruszkowie odpowiedź, że KGP nie ma możliwości uzyskania
ww. infomlacji w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Ponadto do PSSE w Pruszkowie wpłynęło Sprawozdaniez wykonanych badań i po
przeanalizowaniu wyników sprawozdania, materiały sprawy przekazano do Komendy
Powiatowej Policji w Pruszkowie (przy piśmie z dnia 8 grudnia 2017r.) z uwagi na to, że w
zabezpieczonej u klienta próbie stwierdzono obecność gamma butyrolaktonu, który jako
wewnątrzcząsteczkowy aster kwasu gamma-hydrosksymasłowego wymieniony jest w pozyc]i
20 substancji psychotropowych grupy ll-P załącznika nr 2 do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu marka/nan/l. W dniu 8 grudnia 2017 r sporządzono Zawiadomienie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie posiadania środków zastępczych czy nowych
substancji psychotropowych przez klienta.
Z materiału dowodowego zgromadzonegow sprawie nie wynika, że strona postepowania
v\sprowadzałado obrotu środki zastępczeczy nowe substancje psychoaktywne.
W związku z tym w niniąszą sprawie nie doszło do wprowadzania środka zastępczegodo
obrotu w rozumieniu art. 4 pkt. 34 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii, który definiuje wprowadzanie do obrotu jako: ,,wprowadzanie do obrotu udostępnienie osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków odurzających, substancji
psychotropowych,
prekursorów,
środków
zastępczych
lub
nowych
substancji
psychoaktywnych"
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Z powyższych względów 12 stycznia 2018 roku, wydano decyzję o umorzeniu prowadzonego
przez PSSE w Pruszkowie postępowania w całości na podstawie art. 105 $ 1 k.p.a. z uwagi na
fakt, iż prowadzone postępowaniew niniejszej sprawie stało się w całości bezprzedmiotowe.
Ponownie jak co roku, zwrócono się do podmiotów leczniczych powiatu pruszkowskiego

pismem przypominającym o niezwłocznym przekazywaniu informaclji o każdym
stwierdzonym przypadku lub podejrzeniu zatrucia środkami zastępczymi do PSSE w
Pruszkowie=Waoku
201t prowadzonol-sprawy
dotyczącej)odeljrzeft =lutrstwierdzonych
zatruć środkami zastępczymi dotyczących mieszkańców terenu powiatu pruszkowskiego. W

jednym przypadku, pomimo ścisłej współpracy z KPP w Pruszkowie nie udało się
przesłuchać osoby, która zatmła się dopalaczami. W trzech przypadkach dokonano
przesłuchaniaww. osób pod kątem uzyskania informacji dotyczących miejsca lub sposobu

zakupu środków zastępczych.Ponadto ww. osoby zostały pouczone o szkodliwości
zażywania tzw. "dopalaczy"

2.7.9

Choroby zawodowe

W roku 2017 pracownicy PSSE prowadzili 24 postępowania w sprawie chorób zawodowych,
w tym:
15 dotyczyło czynności związanych z postępowaniami prowadzonymi przez PPIS
w Pruszkowie,
9 prowadzono na prośbę innych państwowych powiatowych inspektorów sanitamych

w związku z

prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi pracowników

zatrudnianych na terenie powiatu pruszkowskiego.
Do PPIS zgłoszono 5 nowych podejrzeń choroby zawodową .
W postępowaniach administracgnych prowadzonych w ramach postępowań o ustalenie
choroby zawodowej:
1) zostało przeprowadzonych 29 postępowań
wizytacji w zakładach pracy powiatu
pruszkowskiego,
2) przeprowadzono 8 przesłuchań strony,
3) PPIS zwracał się 8 razy z prośbą o przeprowadzenie oceny narażenia zawodowego do

inspektorów sanitamych właściwych ze względu na siedzibę zakładu, w którym
pracowmk był zatrudniony,
4) PPIS występował 4 razy o informacje do urzędów miasta, do sądów oraz archiwów
W śjiri®id żlikWidóManPćłi zakładóWBiacy z terenu powiatu pruszlióWśkiiigó.
Na podstawie zebranej dokumentacji sporządzono 23 karty oceny narażenia zawodowego.
Działanie podjęte w ramach prowadzonych postępowań ujęte zostały w tabeli 25.
Tabela 25 Postępowania w sprawie chorób zawodowych w 2017 roku

Działania PPIS

Lp.

Opis
SDO

2.
3

4

ldzone karty oceny narażenia zawodowego przez PPIS w Pruszkowie
e w ramach
owad dot. chorób zawodu

prośba do innych PPTSo przeprowadzenie oceny narażenia zawodowego i sporządzenie
oceny narażenia zawodowego

k

rzesłuchania stron
dane d
e o stwierdzeniu choroby zawodo

5
6
7

wystawione karty stwierdzenia choroby zawodowe
wydanych d
io braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodo

8

inne pisma kierowanedo właściwych urzędów, stron w związl(u z prowadzonymi
owamami

Strona 99 z 136

PPIS, w oparciu o orzeczenia lekarskie wystawione przez lekarzy orzeczników oraz zebraną
dokumentację i przeprowadzoną ocenę narażeniazawodowego wydał:
- 6 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej;
- 2 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Zestawieniezgłoszonych chorób zawodowych i wydanych decyzji w roku 2017 przedstawia
tabela 26.
l a nela

4U

\,llUI

UU

zawuuuwc

z

Lp.

1.

Astma oskrzelowa

2.

Obustronny trwały odbiorczy ubytek
słuchu typu ślimakowego lub
czuciowo-nerwowego spowodowany
hałasem, wyrażony podwyższeniem
progu słuchu o wielkości co najmnią

45 dB w uchu lepiej słyszącym,
obliczony jako średnia arytmetyczna

dla częstotliwości audiometrycznych
1.2 i 3 kHz

Porównując liczbę decyzji PPIS w sprawie chorób zawodowych wydanych w 2017 roku do
liczby decyzji wydanych w latach poprzednich można zauważyć, że ilość minimalnie
wzrosła. Ilość decyzji zależy od ilości orzeczeń lekarskich wystawionych przez jednostki
orzecznicze.

Zestawienie decyzji PPIS wydanych w sprawie chorób zawodowych w latach 2013-2017
przedstawia tabela 27 oraz wykres 16.
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Tabela27 Dec e PPIS w sprawie chorób zawodowych w latach 2013-2017
1. 1stwierdzenia choroby zawodowe
braku podstaw do
stwierdzenia
2. 1zawodowe
3. 1inne de

4

2013

Decyzje w sprawie

Lp.

choroby

20]5

2014
3

8

3

3

2

2

0

e

postanowienia w sprawach chorób zawodowych

l

dane zgodnie z ł

3

0

Wykres 16 Decyzje PPIS w sprawie chorób zawodowychw latach 2013-2017

D decyzje o stw. ch. z

decyzje o braku podstaw do
stw. ch. z.

o inne decyzje i postanowienia

2013

2014

2015

2016

2017

W porównaniu z latami ubiegłymi liczba przeprowadzonych postępowań w sprawie o
ustalenie choroby zawodowej przez PPIS w latach 2016 - 2017 roku zmalała, co związane jest

z większą świadomością pracowników oraz pracodawców w temacie bezpieczeństwai
higieny pracy w zakładzie pracy. Zestawienie przeprowadzonych postępowań w latach 20132017 zawiera wykres 17.
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a liczba
prowadzonych
postępowań przez
PPls

2013

2014

2015

2016

2017

Zapobieganie i zwalczanie chorób zawodowych w odniesieniu do pracowników zakładów
powiatu pruszkowskiego polega między innymi na kontroli:
1) przestrzeganiaprzez pracowników procedur bezpiecznej i higieniczne pracy,
2) utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitamego zakładów pracy,
3) zapoznania pracowników i wypełniania przez pracodawców obowiązków,
wynikających
z oceny ryzyka zawodowego, w tym stosowania środków ochrony indywidualnej .
Wnioski dotyczące środowiska pracy
1. PPIS w 2017 roku obejmował nadzorem bieżącym 591 zakładów pracy. W ramach
bieżącego nadzoru sanitamego przeprowadzono 131 kontroli sanitamych oraz 29
wizytacji w zakładach pracy w ramach prowadzonych postępowań w sprawach chorób
zawodowych.
2 W roku 2017 stwierdzono, że do głównych czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących w zakładach pracy na terenie powiatu pruszkowskiego należy

2.1.

3

4
5

6

hałas,

2.2.
czynniki rakotwórcze,
2.3.
szkodliwe czynniki biologiczne.
W 6 zakładach pracy występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia, a w narażeniuna te szkodliwe czynniki pracuje 58
pracowników.
W wyniku działań PPIS w roku 2017 poprawiono warunki pracy 7 pracownikom,
wykonującym prace w narażeniu na czynniki szkodliwe hałas.
W 2017 roku prowadzono 24 postępowania w sprawie chorób zawodowych, w rejestrze
zgłoszeń w sprawach chorób zawodowych odnotowano 5 nowych przypadków z terenu
powiatu pruszkowskiego. PPIS wydał 6 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej.
W przyszłości należy utrzymać dotychczasowy poziomu działań kontrolnych aby stan
higieniczno-sanitamy środowiska pracy nie pogarszać się i aby zlikwidować istniejące
zagrozenia.
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2.8 Stan sanitarny placówek nauczania ,wychowania i opieki na terenie
działalności PSIE w Pruszkowie w 2017 r.
W Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w 2017 r. zatrudnionebyły 2 osoby.Zadania sekcji
na terenie powiatu pruszkowskiego wynikały przede wszystkim z ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitamd i polegały na koordynowaniu i monitorowaniu bieżącegonadzoru nad

stałymi placówkami nauczania, opieki i wychowania oraz sezonowymiplacówkami
wypoczynku, w celu osiągnięcia optymalnych warunków sanitamych pobytu dzieci i
młodzieży w tych placówkach.

W 2017 r., nadzorem objętych było 298 placówek nauczania, wychowania
i opieki w tym:
29 żłobków/ 10 klubów dziecięcych (39),
87 przedszkoli/ 39 innych form wychowania przedszkolnego (126),
34 szkoły podstawowe,
1 szkoła muzyczna ll stopnia
2 szkoły gimnazjalne,
4 licea ogólnokształcące,
4 szkoły policealne,
1 zespół szkolno-przedszkolny (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum),
2 zespoły szkół ogólnokształcących (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum),
2 placówki kształcenia ustawicznego,
12 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
6 placówek z pobytem dziennym i całodobowym,
22 placówek wychowania pozaszkolnego,
43 placówki sezonowe w tym:
a. 18 akcja zimowa,
b. 25 akcja letnia
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W roku 2017 przeprowadzono 7 kontroli interwencyjnych,

które były bezzasadne.

- W stosunku do czterech placówek punktów przedszkolnych i jednego

przedszkola

zgłoszono interwencję na nieprawidłowe meble bez certyHtkatów,niewłaściwy stan
sanitarno-higieniczny
pomieszczeńoraz terenu wokół budynku i placu zabaw, niską
temperaturę w salach zabaw dla dzieci, po przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że
interwencjenie były zasadne. W jednym przedszkoluzgłoszononieprawidłowościw
żywieniu dzieci i stanie sanitarno-higienicznym pomieszczeń. Kontrola była wspólna z
Sekcją HżżlK, interwencja była bezzasadna.W jednej szkole podstawowej zgłoszono
interwenc:ję na niewłaściwe zabezpieczenie terenu remontu dotyczącego ocieplenia
budynku szkolnego. Po przeprowadzonychkontrolach stwierdzono, że obie interwencje
były bezzasadne.
W
nadzorowanych
zakładach przeprowadzono
195 kontroli
sanitamych.
Wystosowano 7 wystąpień pokontrolnych i7 decyzji finansowych za czynności kontrolne

pracowników. Wydano 17 opinii sanitamych. Ukarano mandatami kamymi l osobę na
kwotę 250 zł. Wydano jedną opinię sanitamą w formie decyzji na funkcjonowanie
placówki wsparcia dziennego.

2016
2017

Ń'

ą/

W ramach współpracy z innymi sekcjami PSSE, przeprowadzono
poza
hamlonogramem

27

wspólnych

kontroli.

Z

Sekcją

Nadzoru

Zapobiegawczego

przeprowadzono 26 kontroli, które dotyczyły odbiorów technicznych nowo
wybudowanychobiektów oraz tych placówek, które wystąpiły o wydanie opinii
sanitamych w budynkach już istniejących. Z Sekcją Bezpieczeństwa Zywnosci, Zywienia

i Kosmetyków przeprowadzonowspólnie l kontrolę dotyczącąinterwencji. Z Sekcją
Epidemiologii współpracowano w zakresie gabinetów pomocy przedlekarskiel,
profilaktyki grypy, zapobieganiawszawicy wśród dzieci i młodzieży uczęszczającychdo
placówek na naszym terenie. Z Sekcją Higieny Komunalnej współpracowano w kwestiach
piaskownic dla dzieci i badańwody w stałych iw opiniowanych placówkach.
Współpracowano z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w zakresie

edukacji prozdrowotnej zwłaszczapodczas zimowego i letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży dotyczącej propagowaniazasad bezpiecznego wypoczynku. Podqmowane

działania polegały na inicjowaniu, organizowaniuoraz koordynowaniudziałań
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oświatowo-zdrowotnych w celu profilaktyki zachowań oraz zapobieganiuniewłaściwym
zachowaniom. Poprzez podjęte działania dążono do wzrostu świadomości zdrowotną
uczestników oraz zachęcanie do zdrowego trybu życia. W związku z powyższym
działania edukacyjno-informacyjnedotyczyły: kodeksu zdrowego życia, profilaktyki
zatruć pokarmowych, profilaktyki
nikotyny,
dopalaczy, wszawicy i chorób
odzwierzęcych, Bezpiecznych ferii zimowych i Bezpiecznych wakacji.

Warunki sanitarno-higienicznew placówkach objętych nadzorem przedstawiali' się
następująco:
2. 8.1. ZŁOBKI i PRZEDSZKOLA

m
. .!

T

!i.

W 2017 r. na tereniepowiatu pruszkowskiegofunkcjonowało 29 żłobków i IO
klubów dziecięcych, 87 przedszkoli oraz 39 punktów przedszkolnych. Rozpoczęły
działalność l żłobek, l klub dziecięcy.Dwa żłobki uzyskałypozytywnąopinię sanitamą
na inną liczbę dzieci. Powstały 2 przedszkola w nowo wybudowanych budynkach w tym:
Przedszkole nr 2 w Raszynie, Przedszkole w Nowej Wsi, w Przedszkolu Pomarańczowa
Ciuchcia w Piastowie przy ul. Warszawskiej powstał żłobek. Jedno Przedszkole
poszerzyło działalność o dodatkowe sale po zlikwidowanym żłobku. Wydano l opinie na
nowy punkt przedszkolny oraz 3 na dodatkową liczbę dzieci. Dwa punkty przedszkolne
i dwa żłobki ze względu na małą ilość zgłoszonych dzieci zawiesiły działalność. W 2017
r. w powyższych placówkach przeprowadzono remonty np. w Przedszkolu ,,Bankowe

Przedszkole" w Raszynie zmodemizowano blok żywienia, odnowiono sale zabaw,
korytarz, klatkę schodową, wyremontowano nawierzchnię placu zabaw dla dzieci, w
Przedszkolu Nr 10 w Pruszkowie adaptowano nowe pomieszczenia na oddział
przedszkolny, odnowiono ściany i położono terakotę w pomieszczeniachschowków przy
gmpach. W Przedszkolu Nr 13 w Pruszkowie odnowiono ściany w pomieszczeniach sal
zabaw, odnowiono i naprawiono sprzęt ogrodowy w pomieszczeniachprzedszkola przy
ul. Helenowskiej. W Przedszkolu Nr 10 w Pruszkowie odnowiono pomieszczenie
i wymieniono podłogę w sali gmpy 1, kuchnię wraz z zapleczem, pomalowano schody

ewakuacyjne,sprzęt terenowy na placu zabaw, położono terakotę na balkonie przy
oddziale V, wymieniono drzwi wejściowe w sali gmpy 11,położono kostkę na tarasach.
W Niepublicznym Przedszkolu ,,Promienie" odmalowano pomieszczenia przedszkolne.
W Niepublicznym Przedszkolu ,,Bankowe Przedszkole" w Raszynie przy ul. Jesiennej
odnowiono ściany i sunity w salach zajęć i szatni dla dzieci, przeprowadzonoremont
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klatki schodowej i holu połączony z położeniem gładzi gipsowej i malowaniu.
W pozostałych placówkach przeprowadzano różne bieżące remonty i konserwacje
dotyczące: malowanie części pomieszczeń i polakierowano podłogi oraz wymieniono na
nowe obudowy kaloryferów, odnowiono szatnie dla dzieci. Do 2 przedszkoli, 2 punktów
przedszkolnych wystosowano wystąpienia pokontrolne, które dotyczyły nieprawidłowo

ustawionych, przechowywanych i nieopisanych lewaków i pościeli dla dzieci,
niewłaściwie przechowywanych środków czystościowych, nieopisanych roczników
i przyborów do higieny jamy ustnej, źle dobranych mebli edukacŃnychdo wzrostu
dzieci, nieprzymocowanego na stałe sprzętu rekreacyjnego, nieprzykrywanych
piaskownic, ogólnego nieporządku w stanie sanitamo-higienicznym w placówce itp.
Ogółem wystosowano 4 wystąpienia pokontrolne, wystawiono 4 decyzje finansowe za
czynności kontrolne pracownika. W tej grupie placówek ukarano mandatami kamymi l
osobę na kwotę 250 zł. W stosunku do 4 punktów przedszkolnych i 2 przedszkoli zostały
zgłoszoneinterwencje, które dotyczyły złego stanu sanitarno-higienicznegopomieszczeń
przeznaczonych dla dzieci oraz pomieszczeń żywieniowych, przekroczonego limitu dzieci
w placówce. Po przeprowadzeniu

kontroli

uznano cztery interwencje jako bezzasadne

i jedną interwencję jako zasadne.W stosunku do placówki wystosowano wystąpienie
pokontrolne, decyzję finansową oraz ukarano mandatem kamym. Zarówno w roku 2016
i 2017 stan sanitamo higieniczny opisanych placówek nie budził zastrzeżeń.Mimo
drobnych uchybień w niewielkie części placówek, stan sanitamy tej grupy zakładów
z roku na rok ulega znaczącej poprawie.

2. 8.2. SZKOŁYPODSTH

MOWE.

W 2017 r. na terenie naszej działalności do przerwy wakacgnel funkcjonowało 25
szkół podstawowych od września po wdrożeniu nowel reformy oświatowej likwidującej
szkoły gimnazjalne i wprowadzającej ośmioletni system nauczania, rozpoczęło działalność 9
nowych szkół podstawowych w budynkach gimnazjów. Ogółem więc funkcjonuje ich 34. We
wszystkich szkołach przeprowadzono drobne remonty, naprawy i konserwacje. W szkołach
gimnazjalnych przekwalifikowanych na szkoły podstawowe przeprowadzonomodemizaq e
toalet dostosowjąc urządzeniasanitarne do wzrostu młodszych uczniów oraz dostosowana
meble szkolne do zasad ergonomii dla młodszych roczników. W Szkole Podstawowej
w Raszynie przeprowadzono malowanie korytarzy i klatek schodowych na l i ll piętrze,

pomalowano ściany w sali gimnastycznej,stołówce szkolnej, wymieniono drzwi w salach
lekcyjnych i do sanitariatów na l i ll piętrze. W Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie
odnowiono równeż część pracowni szkolnych zaś w Szkole Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie
przeprowadzonoremont kominów, zmodemizowano oświetlenie na korytarzach szkolnych,
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odnowiono część pomieszczeń szkolnych. W Szkole Podstawowej Nr l w Pruszkowie
zamontowano rolety w salach lekcŃnych, odnowiono część pomieszczeń, pomalowano
podesty drewniane przy weJściachdo szkoły, wycyklinowano i polakierowano schody
drewniane prowadzące do szkoły, wymieniono drewniane elementy na placu zabaw dla
dzieci. W Szkole Podstawowej w Otrębusach odnowiono część pomieszczeń szkoły,
korytarzy, naprawiono dach na budynku szkoły i sieć elektryczną. W Szkole Podstawową
w Nadarzynie odnowiono część sal lekcyjnych, korytarzy, naprawiono dach na budynku,
usunięto zawilgocenia na ścianach-W--Szkole Podstawowej Ni- Fw Brwinowie w salach
lekcyjnych nr 9 i 10 wymieniono oświetlenie, podłogi, rolety w oknach, drzwi, odnowiono
ww. pomieszczenia. Ponadto wyremontowano pochylnio-po(wjazd dla niepełnosprawnych,
odnowiono dwie sale lekcyjne przeznaczającje na gabinety pedagogai psychologaorazjedną
salę odnowiono i przeznaczono na czytelnie i wypożyczalnia. W Szkole Podstawowej nr 3
w Piastowie wymieniono podłogi w dwóch salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej,
pomalowano i wyremontowano toalety uczniowskie na parterze, zamontowano obudowy
kaloryferów na korytarzu na parterze, uzupełniono wyposażenie placu zabaw dla klas
młodszych. W Niepubliczną Szkole Podstawowej ,,Promienie" w Pruszkowie zaadaptowano
dodatkowe pomieszczenia na sale lekcyjne, sanitariat, które zostały odnowione. W jednej sali
zamontowano dodatkowe okno w celu lepszegojd doświetlenia. W Szkole Podstawowej
w Ruścu przeprowadzono prace modemizacyjne związane z powstaniem w szkole oddziałów
przedszkolnych. W Niepublicznej Szkole Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu,,Przylądek"w Pruszkowieodnowionoczęśćsal lekcgnych, wymieniono bojler na
ciepłą wodę. W Szkole Podstawowejw żółwinie wymieniono wykładzina na korytarzu na
l piętrze, okna w sali lekcyjnej, 16 drzwi do sal lekcMnych oraz glazurę w łazienkach.
W pozostałych placówkach przeprowadzono drobne prace remontowe i konserwatorskie.
W tej grupie placówek wydano jedną opinię sanitarne dla Szkoły Muzyczną ll Stopnia
w Nadarzynie. W 2017 r. zgłoszono l interwencje dotyczącą nieprawidłowego
zabezpieczenia terenu wokół budynku podczas remontu dotyczącego termoizolac=ji. Po
przeprowadzonej kontroli uznano interwencję jako bezzasadne.Wydano l wystąpienie
pokontrolne i decyzję finansową za wykonywane czynności kontrolne pracowmka.
Wystąpienie dotyczyło braku dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych
u pracowników zatrudnionych w placówce. Stan sanitamy szkół nie budził zastrzeżeń.

2.8.3.GIMNAZJA

b
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Zlikwidowane
i nowopowstałe szkoły.
funkcjonują z oddziałami gimnazjalnymi.

Wszystkie nowopowstałe szkoły podstawowe

Gimnazjumnr l w Piastowieul. Pułaskiego,obecnieSzkołaPodstawowanr 5.
Gimnazjum Nr 2 w Piastowie ul. Tysiąclecia, obecnie Szkoła Podstawowa nr 3, która
rozpoczęła działalność od września 2017 r.
Gimnazjum Nr 3 w Pruszkowie ul. Wojska Polskiego, obecnie Szkoła Podstawowa Nr 3
Pruszków.
Gimnazjum Nr 4 w Pruszkowie ul. Hubala, obecnie Szkoła Podstawowa Nr 4.
Gimnazjum Fundacji Sternik w Pruszkowie ul. Staszica.
Gimnazjum w Raszynie ul. Unii Europejskiej, obecnie funkcjonuje jako drugi budynek dla
Szkoły Podstawową.
Gimnazjum w Nadarzynie ul. Zółwińska, obecnie Liceum Ogólnokształcące.
Gimnazjum Fundacji Sternik w Nadarzynie ul. Komorowska
Gimnazjum Sw. Benedyktaw Brwinowie ul. Szkolna.

Na naszym terenie do końca czerwca 2017 r. funkcjonowało 11 szkół gimnazjalnych. Po
wprowadzonej od września reformie oświaty 9 szkół gimnazjalnych zostało zlikwidowanych.
Tylko Gimnazjum nr l w Pruszkowie i Gimnazjum Społeczne w Pruszkowie będą
funkcjonować jeszcze przez dwa lata jako samoistną szkoły do wygaśnięcia. W budynkach

szkół gimnazjalnych powstały szkoły podstawowez oddziałami gimnazjalnymi oraz w
jednym gimnazjum powstało liceum ogólnokształcące. W pozostałych placówkach
przeprowadzono drobne remonty bieżące i naprawy dotyczące uzupełnienia tynków, farby w
lamperiach w salach, sanitariatach,korytarzach, naprawy stolarki drzwiowej, uzupełniana
ubytków terakoty i glazury w łazienkach dla uczniów, naprawy nawierzchni boisk szkolnych,
ogrodzenia itp. Stan sanitamy w powyższych szkołach był zadawalający.

2.8.4 LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE i SZKOŁYPOLCEALNE.

$

-H
W roku sprawozdawczym
na naszymtereniefunkcjonowały
cztery licea
ogólnokształcące i 4 szkoły policealne. W placówkach przeprowadzono remonty bieżące
i konserwacja, które dotyczyły malowania części pomieszczeń, uzupełnienia ubytków płytek

terakoty, glazury w łazienkach uczniowskich, naprawy stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg
oraz elewacji zewnętrznej na budynku.
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W 2017 r. rozpoczęładziałalność l szkoła policealna i2 licea ogólnokształcące.Jedno
Liceum Ogólnokształcące
im. Sw. Benedyktaw Brwinowie ze względuna małą liczbę
uczniów zostało zlikwidowane.

2.8.S.ZESPOŁYSZKOŁ

]

D n :l R
l .3;=.S

Zlikwidowane placówki:
- Zespół Szkół Nr l w Brwinowie ul. Piłsudskiego, obecnie Szkoła Podstawowa nr l.
- Zespół Szkół w Zółwinie, obecnie Szkoła Podstawowa w Zółwinie
- Zespół Szkół w Otrębusach,obecnie Szkoła Podstawowa w Otrębusach.
- Zespół Szkół w Michałowicach, obecnie Szkoła Podstawowa w Michałowicach.
- Zespół Szkół ,,Azyl" w Piastowie ul. Bohaterów Wolności, obecnie Szkoła Podstawowa

Azyl
W roku sprawozdawczymw tej grupie zakładów funkcjonowało do czerwca 2017 r.
ogółem 8 zespołów szkół w tym: pięć zespołów szkół w skład, których wchodziły szkoły
podstawowe i gimnazja, te zespoły zostały przekwaliHikowane na szkoły podstawowe z
oddziałami gimnazjalnymi. Dwa zespoły szkół ogólnokształcących w skład, których
wchodziły szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące oraz jeden zespół szkolnoprzedszkolny w sklład, którego wchodziło przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Te
szkoły funkcjonują na dotychczasowych zasadach. We wszystkich zespołach szkół
przeprowadzone remont)Lw].ml
w Zespole.Szkół.Ogólnokształcącyclt xwJ<omorowie
wymieniono nawierzchnię placu zabaw, przeprowadzono remont siedmiu sal lekcyjnych na ll
piętrze budynku, remont korytarza, łazienek, wymieniono drzwi do kabin. Bieżące naprawy,
dmbne remonty.! konserwacljgprzeprowadzono
we wszystkich$kontrolowanyęhplacówkach:
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2.8.5 PLA CÓ WKI Z POB YTEM DZIENNYM l CAŁODOBO WYM.

Do września 2017 r. na naszym terenie funkcjonowało siedem placówek z pobytem dziennym
i całodobowym. Od września jedna placówka tj. Specljalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Brwinowie przy ul. Szkolną został zlikwidowany z uwagi na małą liczbę dzieci. We
wszystkich skontrolowanych obiektach zostały przeprowadzone remonty bieżące, które
dotyczyły malowania części pomieszczeń, uzupełnień glazury i terakoty w pomieszczeniach
sanitamych, blokach żywienia, naprawy i konserwacji urządzeń sanitamych, sprzętu, mebli
szkolnych(stoliki
i krzesła).

2.8.7.
PLACÓWKI
WYCHOWANLĄ
POZASZKOLNEGO
ł4VCHOWA WCZE WSPARCIA DZIENNEGO.

l
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W 2017 r. na naszym terenie funkcjonowało 12 placówek wsparcia dziennego,
18 placówek wychowania pozaszkolnego, 4 domu kultury oraz 2 placówki kształcenia
ustawicznego. W omawianym okresie oddano do użytku trzy Swietlice Srodowiskowe w
Suchym Lesie, w Regułach i w Parolach. We wszystkich obiektach zostały przeprowadzone
bieżące naprawy i konserwację dotyczące naprawy podłóg, stolarki drzwiowej, okiennej,
uzupełniania płytek glazury i terakoty w łazienkach, malowania części pomieszczeń,

obudowy kaloryferów, uzupełnieniaarmatury sanitamej, konserwacji i naprawy sprzętu
terenowego. W części placówek Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
funkcjonują Punkty Przedszkolne. W stosunku do jedną placówki świetlicową wystosowano
wystąpienie pokontrolne i decyzję za czynności kontrolne pracownika za niewłaściwy stan
sanitarno-higieniczny pomieszczeń.
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2.8.8

HIGIENIZACJA PROCESOW'NA UCZANIA
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Na przestrzeni ostatnich lat ulegają sukcesywnej poprawie warunki higienizacji
procesów nauczania tak w aspekcie dostosowania mebli do wzrostu uczniów. Przyczyniła się
do tego praca instmktażowa kierowana do dyrektorów szkół i nauczycieli, zakup mebli
regulowanych i fabrycznie ocechowanychz dołączonym certyfikatem oraz przeprowadzona
przez placówki tematycznapraca uświadamiającakierowana do uczniów. W 2017 r. ocenie
poddano 322 stanowiska pracy ucznia/przedszkolaka. Stwierdzono, że we wszystkich
plac(5wkach dzieci siedzą prawidłowo.

Sytuacja odnośnie posiadania przez szkoły i placówki certyfikatów na meble
edukacyjne uległa znacznej poprawie poprzez sukcesywnąwymianę starych mebli na nowe.
Już tylko w nielicznych placówkachsą pojedynczesztuki mebli starych, bez certyfikatów

wyprodukowanych
przed1997r.
Z uwagi na fakt wprowadzenianowej reformy oświaty dotyczącą likwidacji
gimnazjów, zwiększyła się liczba uczniów w placówkachmimo powstanianowych szkół
podstawowych.

2.89 ZYWIENIEDZIEClIMŁODZIEZY.

Część szkół i przedszkoli prowadzi dożywianie uczniów na bazie własnych bloków
żywienia, do części placówek obiady są dowożone przez firmy cateringowe. W szkołach
funkcjonują kioski, sklepiki i bufety prowadzone przez agentów,które najczęścid ofemją do
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sprzedażykanapki z warzywami, napoje, soki, chipsy z suszonychowoców, jogurty i owoce
Ze wszystkich szkół wycofano wszelkiego rodzaju fast moody,słodycze i napoje gazowane.

28.\Q AKCJA ZIMOWEGO ILETNIEGO }tVPOCZ'YNKUDZIECI IMŁODZIEZY

86ZPIBel#e g4816JE

W 2017 r. zorganizowano 43 formy zimowego (18) i letniego wypoczynku (25) dla
dzieci i młodzieży. Skontrolowano 21 tumusów, z których w 18 prowadzono żywienia w
formie dmgich śniadań i obiadów w jednej placówce zapewniono dzieciom również
podwieczorek. Wypoczynek prowadzony był na bazie obiektów szkolnych. Z akcji

letniej i zimowej w skontrolowanychtumusach skorzystało 1064 uczestników. Na
skontrolowanych 21 placówek wszystkie zgłosiły wypoczynek do Kuratorium Oświaty i
uzyskało pozwolenie na prowadzenie akcji. Dzikich placówek nie było.

ł?łrN10SKI.
Stan sanitarno-higieniczny
poprawie.
©

©

w kontrolowanych

placówkach

ulega co roku znacznej

We wszystkich placówkach poprawie uległ stan utrzymania higieny osobistą
uczniów. W sanitariatachsą dostępnew odpowiedniej ilości środki higieniczne
i dezynfekcyjne. We wszystkich placówkach w łazienkach jest zapewniona zimna
i ciepła woda. Część przedszkoli i szkół zainstalowała w łazienkach suszarki do rąk.
We wszystkich kontrolowanych typach szkół uczniowie mieli możliwość zostawiania

części podręczników i przyborów szkolnych. W powyższym celu Dyrektorzy
e

placówek zakupili szafki lub wydzielili półki w klasach.
W 2017 roku znacznejpoprawie uległy wamnki nauczaniaw szkolnych pracowniach
komputerowych w porównaniu do lat ubiegłych. Znaczna część szkół zakupiła nowe
meble (stoliki, krzesełka) dostosowanedo wymogów ergonomii, komputery, założono

jarzeniówki zaopatrzonew rastry eliminujące olśnienie. Komputery zostały
prawidłowo ustawione z zachowaniem odpowiednich odstępów między stanowiskami
pracy ucznia. Część szkół zakupiła laptopy i tablice multimedialne.
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e

Wszystkie placówki posiadające pomieszczenia kuchenne organizują dla dzieci
dożywianie w formie obiadów pełnych lub jednodaniowych. Do części placówek,

które nie posiadająbloków żywieniowych,posiłki są dowożoneprzez firmy
cateringowe. Placówki, gdzie odbywają się zajęcia pozalekcyjne, organizują dla dzieci
posiłki w formie drugich śniadań,jeżeli prowadzą zajęcia przed rozpoczęciemzajęć
lekcgnych lub w formie podwieczorków, jeżeli dzieci przychodzą na zajęcia po
lekcjach. Posiłki te są opłacaneprzez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
=l:owarzystwoPrzgaciół DziecirPolski KomitetPomocy Społecznejłsąprzeznaczone
dla dzieci z ubogich rodzin, dzieci te mają również opłacane obiady w szkole.
e

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ostatnich latach opiera się o formy organizowane

w miejscu zamieszkaniaw placówkach objętych naszym nadzorem. Placówki
organizujące akcję letniego i zimowego wypoczynku mają obowiązek rejestracji w
Mazowieckiej Bazie Wypoczynku. Wszystkie inne, niezarejestrowanew powyższą
bazie są placówkami tzw. ,,dzikimi"

2.9 Stan sanitarny oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

2.9.1 Tematyka działalności oświatowo-zdrowotnej

Zadania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia na terenie Powiatu Pruszkowskiego
w roku 2017 wynikały przede wszystkim z Ustawy o Państwową Inspekc:jiSanitarnej
i polegały na inicjowaniu, wdrażaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności
oświatowo-zdrowotnej
w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań
zdrowotnych.

Ukierunkowane były zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia,
wytycznymi WHO, sytuacją epidemiologiczną, bieżącymi potrzebami zdrowotnymi
mieszkańców powiatu.
Cele realizowanych przedsięwzięć edukacja, wzrost świadomości zdrowotną
społeczeństwafuaznajomienie r€zynnikam} szkodltwymFdla zdrowia,='popularyzowanie
i zachęcanie do stosowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, profilaktyka chorób
i pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowego

tiybEżycia.
2.9.2 Tematy wiodące w roku 2017

Promocja liiBll

Zdrowia

Wymienione niżej zagadnieniabyły tematami wiodącymi oświaty zdrowotnej i promoc:ji
zdrowia:

Strona 113 z 136

l

Zmniejszenie ilości zachorowań wynikających z palenia tytoniu poprzez ograniczenie
ekspozycji na dym tytoniowy oraz podniesienie świadomości zagrożeńzwiązanych z
paleniem tytoniu;
2. Zwiększanie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez propagowanie
szczepień ochronnych;
3. Profilaktyka chorób sezonowych;
4.

Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia chorób
nowotworowych piersi i szyki macicy;

5. Zapobieganie HIV/AIDS oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób żyjących
6.

z HIV i chorych na AIDS;
Propagowanie zdrowego stylu życia;

7.

Profilaktyka uzależnieńskierowanazwłaszczado kobiet w wieku prokreacgnym

8

Dopalacze i środki zastępcze

Szczególne ukierunkowanie na podniesienie świadomości dotyczącej
1) zapobieganiu oraz walki z otyłością ,

2)
3)
4)
5)

zwiększeniu aktywności fizyczną ;
zapobieganiu nałogom;
higieny osobistej i higieny otoczenia;
zdrowemu odżywianiu

Propagowanie zasad bezpieczeństwa poprzez
1) zapobieganie urazom,
2) propagowanie zasad bezpieczeństwa wypoczynku podczas wypoczynku zimowego
3) propagowanie zasad bezpieczeństwa wypoczynku letniego,

2.9.3Adresaci oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Działania Sekcji Promocji Zdrowia są skierowane do następującychgmp mieszkańców
powiatu pruszkowskiego:

Dziecii młodzież
- Dzieci w wieku przedszkolnym;
- Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych;
Osoby dorosłe

Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy i pielęgniarki środowiska szkolnego;
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
Kierowmcy i wychowawcy placówek organizujących letni i zimowy wypoczynek;
Lekarze,pielęgniarki, inni pracownicy zakładów opieki zdrowotnej;
Pacjenci zakładów opieki zdrowotnej ;
Społeczność lokalna
Funkcjonariusze samorządów terytorialnych
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2.9.4 Realizacja interwencji programowych
Program Og! aniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

Celem

głównym

programu

było

zmniejszenie

zachorowań,

inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu w Polsce
poprzez -zmniejszenie

ekspozyqi

na

dym

tytoniowy

oraz

zwiększenie świadomości w tym zakresie.
Realizacja programu w roku 201 7 odbywała się poprzez:

-g#e zaloze

WĘDZONE
h$maużą*

Organizowanie Ogólnokrajowych Kampanii Edukacyjnych
1. ,,Swiatowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu";
2. ,,Swiatowy Dzień bez Tytoniu",

Realizację

do dzieci i

następujących

programów

edukacHnych

młodzieży:

skierowanych

PŁUCA WĘDZONEDYMEM

TYTONIOWYM
NIEZDATNE
DOZYCIA

1. ,,Czyste powietrze wokół nas";
2. ,,Nie pal przy mnie proszę";
3. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie"

©

Celem organizaclji Ogólnokrajowych Kampanii Edukacyjnych było
WWW.glS.gOV.pl
dostarczenie społeczeństwu informac:ji w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz
aspektów zdrowotnych i społecznych związanych z paleniem tytoniu a także przypomnienie o
obowiązującym prawie, wzmocnienie jego przestrzeganiaoraz prowadzenie monitoringu i
oceny przestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach użyteczności publiczną, zakładach
opieki zdrowotną, placówkach oświatowo-wychowawczych.

Swiatowy Dzień bez Tytoniu

31 staja 2017 roku

Obchody Swiatowego Dnia Bez Tytoniu skupiły się na podjęciu działań przez placówki
oświatowo-wychowawcze oraz biblioteki publiczne.

Adresatami poddmowanych działań byli: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, rodzice dzieci, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych,
interesanci PSIE.

Realizatorzy działań: dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki
szkolne, dyrektorzy
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Swiatowy Dzieli Rzucattia Palełtia Tytoniu 16 listopada 201 7 i'oku

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku szkolnym, ich rodzice i opiekunowie, pacjenci
przychodni, interesanci PSSE.

Partnerzy: dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych, kierownicy przychodni
Realizatorzy: nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki, lekarze

udzielanoporad antynikotynowych
Czyste powietrze wokół nas

Celem programujest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach,w których inne osobypalą przy nich papierosyoraz wzrost kompetencji rodziców
w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Adresatami podejmowanych działań są dzieci w wieku 5-6 lat ich rodzice i opiekunowie
Program był realizowany w 12 placówkach.

Działaniami edukacyjno-infomlacHnymi objęto 845 osób. Realizatorami programu byli
nauczyciele

wychowania

przedszkolnego

przy

wsparciu

pomocy

nauczycieli.

Podczas

realizacji programu zastosowano następujące formy: narady, formy wizualne, poradnictwo,
dystrybucję materiałów edukacyjnych, zabawy ruchowe, wykonanie prac plastycznych.
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Nie pal przy mnie proszę

Celem głównym programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu,
poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie

umiejętnościdbania o zdrowie własne i swoich bliskich a także kształtowaniepostaw
aserty\'\rfiyćh
Adresatami byli uczniowie klas l-llJ szkół podstawowych oraz ich rodzice

Do realizacji programu w powiecie pmszkowskim przystąpiło 7 szkół podstawowych
Działaniami edukacŃno-informacyjnymi objęto 1430 osób.
Realizatorami programu byli nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, wychowawcy klas
oraz pielęgniarki środowiska szkolnego.

Formy realizacji: narady, spotkania z rodzicami, formy wizualne, konkursy, gry i zabawy,
imprezy prozdrowotne, informacje opublikowane w prasie szkolnej oraz informac:je
opublikowane w prasie i telewizji szkolnej, prezentacje multimedialne, dystrybucja
materiałów edukacyjnych.

Nie pal przy mnie proszę
6000
5000
4000
3000

2000
1000
0

ilość osób

Zlmjdź. włości\pe rozwiązanie

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu
tytoniu
wśród uczniów
starszych klas szkół
podstawowych i gimnazjów, poprzez zwiększenie
wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i
zdrowie swoich bliskich, ksztahowanie postaw

asertywnychzwiązanych z unikaniem czynnego i

Znajdź właściwe
rozwiązanie
Progtnmptonlaktykł palenia tytanu
db uczniów szkdy podstawową.
ą

biernego palenia tytoniu.
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Programbył realizowany w 19 szkołach.Działaniami edukacŃno-informacyjnymi objęto
871 osoby. Realizatorami programu byli: nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki środowiska
szkolnego. Zastosowano następujące formy realizacji: narady, spotkania z rodzicami,
pogadanki, pokazy, gry i zabawy, formy wizualne, konkursy, imprezy prozdrowotne,
informacje w prasie, radiowęźle iw telewizji szkolnej, dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Znajdź właściwe

rozwiązanie
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

ilość osób

ilosć szkół

2017 rok H 2015 rok
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Program v propqgyjgęŁzdrowy

styl Życia

Realizację następujących programów edukacgnych skierowanych do dzieci, młodzieży
dorosłych:

.aV-.'Ź

fK.+r IFS'%
ę:

Trzyntaj Form ę

Celem głównym programu jest poprawa sposobu odżywiania się młodzieży poprzez edukację
w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolną i ich
rodzin mającą na celu zachęcanie do aktywnego stylu życia i stosowania zbilansowanej diety.

Adresaci: uczniowie klas V-VI szkół podstawowych,uczniowie klas 1-111szkół
gimnazjalnych, rodzice.

Trzymaj formę
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

:

iloŚĆszkół
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Program był realizowany w 20 placówkach (w tym 15 szkół podstawowych, 5 gimnazjów)

Działaniami informacyjno-edukacyjnymiobjęto 3658 osób. Realizatoramiprogramu byli
nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki szkolne.

Formy realizacji: narady, imprezy prozdrowotne, formy wizualne, poradnictwo, projekcje
6llmów, dystrybucja materiałów edukacyjnych, korespondencjainformacyjna, prowadzenie
monitoringu realizacji programu.
W ramach realizacji programu odbyło się wiele imprez prozdrowotnych tj. konkursy wiedzy,

konkursy na plakat.

Programy Profilaktyki.nowotworowej
Celem głównym programu było zmniejszenie zachorowań, inwalidztwa i
wynikających
z rozprzestrzeniania się chorób nowotworowych
w Polsce
zmniejszenie zachorowalności oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie.

zgonów
poprzez

Realizacja następujących programów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży

i dorosłych:

1. ,, Wybierz życie pierwszy krok"
2. ,,Zdrowe piersi są OK I"
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Wybierz życie -- Pierwszy krok

Celem głównym programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na raka szyjki
macicy poprzez:

1) zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka
szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,

WYBIERZ

2} przekazaniu.wiedzyn-czynnikach ryzyka4:akawyjki
macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),
3) motywowania i zachęcanie kobiet do regulamego poddawania się badaniom
profilaktycznym przez całe życie,
4) dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.
Program był skierowany do uczniów klas l szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców oraz
kadry pedagogiczną szkół..

Podczasrealizacji współpracowanoz Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyne
Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki Wykrywania Raka Szyjki
Macicy.

Zdrowe piersi sq OK!
Celem

głównym

programu

jest

edukacja

młodzieży

szkół

ponadgimnazjalnychoraz ich rodziców i nauczycieliw zakresieprofilaktyki
raka piersi, oraz kształtowanie wśród uczennic nawyku pielęgnacji piersi i
dbania o nie. Program był realizowany poprzez przekazanie wiedzy na temat
raka piersi, zwiększenie świadomości o czynnikach
ryzyka oraz
kształtowanie postaw zdrowotnych.

Realizatorami programu byli:

dyrektorzy,

nauczyciele,

Podczas

realizacji

l

pedagodzy,

pielęgniarki.

Zdrowe piersi są OK!

współpracowano

z

Wojewódzkim

Ośrodkiem

KoordynującymPopulacgne Programy WczesnegoWykrywania Raka Piersi oraz
Profilaktyki Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Profilaktvcznv program w zakresie D/działąQjąuzależnieniu od alkoholu, tytoniu i
innych środków i)svchoaktwvnvch
Celem głównym projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, lj. między 15 a 49 rokiem życia.
W 2017 roku realizacljapoprzez program
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,,ARS-czyli jak dbać o miłość?"

Celem programujest dotarcie z przekazemedukacyjnymdo uczniów szkół
ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju i ograniczenie używania
psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacyjnym.

substanqi

Wyjątkowość programu ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?", polega na nowoczesnym podejściu
do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym
celem programu pt. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?" jest ograniczenie użyta,aniasubstancji
psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy),
także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

Do programuprzystąpiło 6 placówek.Działaniami edukacyjno-informacyjnymiobjęto 1047
osób.

rn

R.B'o&. ićS

Chroń sie przed kleszczamiwszystkimi Sposobami
Celem głównym jest podniesienie poziomu wiedzy na temat chorób od kleszczowych oraz
poznanie sposobówzapobiegania tym chorobom. Uczeń zdobywa wiedzę na temat miejsc
występowania kleszczy, poznaje sposoby przenoszenia kleszczy na zwierzęta i ludzi
,uświadamia sobie potrzebę profilaktyki.
Realizatorami programu byli: dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy,pielęgniarki
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Profilaktyka HIV/AIDS
Celem głównym jest ograniczenie rozprzestrzeniania HIV i AIDS, oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec problemów związanych z zakażeniem wirusem HIV i choroba

AIDS
Realizacja programu w roku 201 7 odbyła się poprzez
Organizowanie Ogólnokrajowych Kampanii Edukacyjnych

l

,,Swiatowy Dzień Walki z AIDS" (l grudnia 2017r.)

Swiatowy Dzień Walki zAIDS
Celem

działań

od tego miqsca

podejmowanych

w ramach profilaktyki

HIV/AIDS

jest

ograniczenie

rozprzestrzeniania się zakażeń HIV poprzez zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa
ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczącej się, studentów, kobiet w ciąży lub
planujących ciążę a także zachęcanie do wykonywania testów w kierunku HIV i korzystania z
poradnictwa około testowego.
Realizacja
tego
zadania polegała na
działaniach
informacyjno-edukacyjnych
ukierunkowanych na profilaktykę HIV/AIDS skierowanych do wszystkich mieszkańców
powiatu.

Formy realizac:ji: informacja na stronie internetowej PSSE, dystrybucja materiałów
edukacyjnych.
Edukacją, informacją objęto 200 osób ( uczniowie, nauczyciele, rodzice)
Realizatorami programu byli: dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki

l grudnia

Światowv Dzień
\Ahlki2'AIDS
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Realizacja interwencji nieprogramowych
Realizacja Interwencji Nieprogramowych
1. Bezpieczne Wakacje

2. Swiatowy Dzień Zdrowia
Bezpieczne Wakacje

Celem akcji było propagowanie zasad bezpiecznegowypoczynku w okresie wakacŃnym

(lipiec-sierpień2017roku)
Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.
Realizatorzy: wychowawcy, ratownicy wodni, strażnicy miąscy, strażacy, policjanci.
W

ramach

bezpiecznych

Wakacji

podejmowane

były

działania

PSSE

dotyczące

następujących zagadnień:
e Bezpieczeństwa wypoczynku;
© Profilaktyka zatruć pokarmowych;
e Profilaktyka zakażeń meningokokowych;
e Profilaktyki uzależnień;
e Uwaga kleszcze;
e Higieny osobistej oraz higieny otoczenia;
Działaniami edukacyjno-informacyjnymi obj ęto 2294 odbiorców

Przygotowano

gazetki informacgną

informacje
na
temat
www.pruszkow.osie.waw.pl.

na terenie PSSE w Pruszkowie oraz umieszczono

,,Bezpiecznych

wakacji"

na

stronie

intemetowej:
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światowy Dzień Zdrowia 2017,Depresja - porozmawiajmy o niej

Swiatowy Dzień Zdrowia obchodzonyco roku 7 kwietnia w rocznicępowstaniaświatową
Organizaqi Zdrowia daje nam unikalne możliwość mobilizacji działań poświęconych
konkretnym zagadnieniom, i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów SwiatowegoDnia Zdrowia 2017 jest
depreqa.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkającychwe wszystkich
krahch--lesGprzyczynEF cierpień: psychicznych+negatywnie wpływana4dolnoś6eieipiących
na depreqę os(5bdo wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy
prowadzi do zniszczeniarelacljiz rodziną i przyjaciółmi i niezdolnoścido pracy zarobkową.
Wlajgorsżym'T)rzypadku depreqanoże być'.przyczynfsamobqśt$gaTjćst drugąlajcz$śćiel
występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depregi można zapobiegaći można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest
depreqa iw jaki sposób można jel zapobiegać lub leczyć, pomoże znmiejszyć stygmatyzację
związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Działaniami w ramach Swiatowego Dnia Zdrowia na terenie powiatu pmszkowskiego
w roku 2017objęto9347osób.
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2.9.5 Inne przedsięwzięcia

Dopalacze

Zwiększenie świadomości społeczeństwaw zakresie profilaktyki i zwalczania uzależnień,
działaniami objęto 3978 osób. Sekcja Promoc:jizdrowia jak co roku organizowałana terenie
powiatu
pruszkowskiego
punkty
informacŃno-edukacyjne
przy
których
osoby
zainteresowane mogły uzyskać informacje nt. narkotyków nowej generacji, przekonać się na

własne oczy jak wygląda świat po zażyciu substancji odurzającychdzięki pokazom narko i
alko gogh, czy zobaczyć na tablicach edukacyjnych skutki zażywania tych substancji.
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Po zażyciu dopada czy

grożą Ci: problemy z prawem,
choroby psychiczne, a nawet śmierć!

ProfilakRka zatruć grzybami
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie w 2017 r. zorganizowała

Wystawę Grzybów ,,Poznaj grzyby ,unikniesz zatrucia". Celem wystawy było
upowszechnienie
wiedzy na temat grzybów jadalnych, niąadalnych, tmjących oraz
zapoznanie się z zasadami bezpiecznego grzybobrania. Podczas wystawy zaprezentowano 60

strap grzybów odwzorowUąceśrodowisko naturalne w skali l:l.Wyświatlano filmy
edukacyjne pozwalające poznać budowę grzybów ich różnicowanie oraz pokazujące zasady
bezpiecznego przebywania w lesie. Wystawa trwała 6 dni i była bezpłatnie udostępniona dla

grupszkolnych. Wystawęodwiedziło905osób.
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Znamię! Znam je?
W ramach upowszechniania wiedzy o nowotworze złośliwym skóry Państwowa
Inspekcja
Sanitarna
woj.
mazowieckiego
realizuje
Program,,Znamię! Znam je?"-- czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry.
Patronat honorowy nad programem edukacŃno-informacyjnym ,,Znamię! Znam je?" objęła
Minister Edukacji Narodowej. Kampania powstała z inicjatywy Akademii Czemiaka, która

jest sekcja naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologiczne. Patronat nad
działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo
Onkologii
Klinicznej.

W Polsceco roku odnotowje się około 50 tys. przypadkównowych zachorowańna
nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowańna czemiaki. Czemiak stanowi tylko 6%
wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czemiaki umiera z tego powodu.
Liczba zachorowań na czemiaka w Polsce podwaja się co lO lat. Wpływ na tę sytuację ma

między innymi zmiana zachowańPolaków, w tym nadmieme opalanie, oddawanie się
kąpielom słonecznym bez właściwej ochrony a także korzystanie z solariów, szczególnie

przezosobywmłodymwieku.
W ramach programu Akademia Czemiaka przygotowała konspekt lekctji edukacyjną o
czemiaku dla nauczycieli, tak aby mogli oni przeprowadzić lekcję w swojej klasie. Z kolei
uczniowie, dzięki specjalnie przygotowanemu filmikowi oraz materiałom informacyjnym
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(ulotki, plakaty) dowiedząsię, jak prawidłowo sprawdzaćskórę i uchronić się przed
czerniakiem.

zmarnię.!
zmam] jó?
Program edukacyjny Podstępne ,,WZW"
Wirus zapaleniawątroby typu B iC to najczęstszeczynniki sprawcząwirusowego zapalenia
wątroby, zarówno w postaci ostrej, jak i przewlekłej. Mają zasięg globalny. Wirusy zapalenia
wątroby typu B iC mają wiele cech wspólnych- przewlekła forma zakażeniakażdym z nich
może prowadzić do rozwoju ciężkich chorób wątroby, w tym marskości wątroby oraz raka
wątrobowo komórkowego, a te w konsekwencji mogą doprowadzić nawet do śmierci
chorego.

W ostatnich latach w naszym kraju częstotliwość zakażeń wirusem HBV znacznie zmalała w
związku z rozpowszechnianiem dostępnych szczepień ochronnych oraz poprawą postrzegania
zasad zapobiegania zakażeniom w szpitalach i placówkach ambulatoryjnych. W przypadku
wirusa HCV nie ma szczepionki, pozostają tylko działania profilaktyczne.
Mimo rosnącą świadomości społecznej i zainteresowania problemem, poziom powszechnej

wiedzy na temat zakażeńjest zbyt niski. Wychodząc
na przeciw oczekiwaniom
i
zapotrzebowaniu, przekazujemy Poradnik, w którym zawarto najistotniejsze informacje,
zredagowanew sposób przystępny i zrozumiały dla osób nie związanych z medycyną.

Program edukacyny przeznaczonyjest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
jest
odpowiedzią na wciąż pojawiające się przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów

przeciwdziałania

szenie żiomtr'medzy

alahcei
rozpoznawanie i unikanie sytuac:ji narażenia na zakażenia, podąmowanie działań
profilaktycznych a także umożliwiającej rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego
dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom
zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.
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Podstępne

Jednostki współpracujące
8

8

Jednostki samorząduterytorialnego: Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin, Urzędy Miast.
Inne: placówki oświatowo-wychowawcze,placówki ochrony zdrowia, pływalnia, Policja,
Straż Miejska, Krajowe Centrum ds. AIDS, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

Populacyjny Program WczesnegoWykrywania Raka ,Midski Ośrodek Kultury w
Pmszkowie.

W roku 2017 Sekcja Promocji Zdrowia realizowała wszystkie interwencje programowei
nieprogramowe wynikające z planu zasadniczych zamierzeń oraz bieżących potrzeb
środowiska lokalnego.

Programy prozdrowotne każdego roku realizują placówki oświatowo-wychowawcze, które
zostają objęte edukacją i informac:ją.

W ramach działań współorganizowano szkolenia, warsztaty, pogadanki dotyczące zagadnień
metodyki i organizacji realizowanych interwencji programowych i nieprogramowych.

W 2017 roku pracownicy Oświaty Zdrowotnej

i Promocji Zdrowia na podstawie

Procedury Kontroli PK/PZ/01 przeprowadzili 45 wizytacji w placówkach oświatowo
wychowawczych.

2.10 Stan sanitarny

działania zapobiegawcze

Do głównych kierunków działania sekcji ZapobiegawczegoNadzoru SanitamegoPowiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznq w Pruszkowie, zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r.
o Pais/wode/ /nspe#c/f San//arney (tekstjednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261,z późn
zm.), należy:
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8

Sprawowanienadzoru pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przy
opiniowaniu
projektów
miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
uzgadnianiu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie ustawy z dnia

3 października 2008 r. o z/ć/osrępn/an/zz //llBorma(;// o środow/sku

/ /ego

ochronie, udziale społeczeństwclw ochronie środowiskctoraz o ocenach
oddz/pływania na środow/sko (tekst jednolity
e

e
e

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405,z

późn. zm.).
Uzgadnianie dokumentad+ prdektowyełpdotycząeycłpbudowy
oraz-zmiany
użytkowania obiektów budowlanych.
Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych.

sposobu

Sprawowanie zapobiegawczegonadzom nad warunkami higieny środowiska przy
wydawaniu opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachw trybie określonym
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o z/dosrępnfanfu

/ngormaćl// o .from/owfskz/

i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska ot'az o
ocenćzc/z oddz/aływan/a
z późn. zm.).
W roku

2017 działalność

na .środowisko
Zapobiegawczego

(tekstjednolity
Nadzoru

Dz. U. z 2017 r., poz 1405,

Sanitamego

Powiatową

Stac:ji

Sanitarno-Epidemiologicznejw Pruszkowie polegała na kontroli przestrzegania wymagań
higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięć na etapie planowania, budowy i dopuszczenia do
użytkowania.
Zrealizowano bieżące zaplanowane zadania, które wynikały z ustawy o Pajistwowej Inspekc:li
Sanitarnej w zakresie higieny środowiska, w tym ochrony zdrowia ludzkiego przed
niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.
W roku ubiegłym przeprowadzono 48 kontroli dotyczących dopuszczenia do użytku obiektów

budowlanych, dodatkowo uczestniczonow 22 wizjach lokalnych i kontrolach z innymi
sekcjami w ramach współpracy z nadzorem bieżącym, głównie z sekcją Higieny Dzieci i
Młodzieży
i sekcją BezpieczeństwaŻywności, źlywienia i Kosmetyków.
Rozpatrzono 48 wniosków watów, bumlistrzów, prezydenta miasta Pruszkowa, dotyczących
wydania opinii sanitarnej w sprawie: konieczności przeprowadzeniaoceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takie konieczności, określenie
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w sprawie raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
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Wykres 18 opiniowanie oddziałylvania planowanych inwestycji na środowisko
D Ilość wydanych opinii sanitarnych w 2017 r

m. Piastów

gm.

gm. Raszyn

gm.

MichałowiceNadarzyn

gm.
Brwinów

m.
Pruszków

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekty budowlane oraz
projekty dotyczące zmiany sposobuużytkowania. Szczególnąuwagę w trakcie opiniowania

projektu, zwracano na prawidłowy układ funkc=jonalnypomieszczeń,prawidłowe ciągi
technologiczne, układ rozprowadzania instalacji sanitamych w projektowanym budynku,
higienę użytkowania pomieszczeń. Ponadto udzielono 66 konsultacji
i projektantom w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

inwestorom

W roku ubiegłym w formie pism zostało załatwionych 44 sprawy dotyczącemiędzy innymi:
udzielania inwestorowi wskazówek i informac:ji na temat trybu postępowania, konieczności
wykonania odpowiednich badań, uzyskania pozwoleń, dostarczenia brakujących dokumentów
wymaganych przy dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego.
Dla wielu terenów sporządzanesą Miąscowe Plany ZagospodarowaniaPrzestrzennego,które
wymagają (na etapie uzgadniania) szczegółowej analizy warunków higienicznych
i zdrowotnych.
Brak dla danego terenu Miejscowego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego jest poważnym problemem i może wpb'nąć na wydłużenie całego procesu

inwestycyjnego. W powiecie pruszkowskim, w sprawie uzgodnienia projektu Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennegonajbardziej aktywna była gmina Nadarzyn (wykres
2), która w roku ubiegłym zvnóciła się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
w Pruszkowie z 13 wnioskami o uzgodnienie projektu. W sumie uzgodniono 37 projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ogółem w roku 2017 wydano 291 dokumentów.
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Wykres 19 opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
allość wydanych opinii sanitarnych w 2017 r

m. Piastów

L

gm.
gm. Brwinówm. Pruszków
gm.
gm. Raszyn
Michałowice
Nadarzyn

W ubiegłymroku, biorąc pod uwagępoprzednielata, zauważasię zmiany w rodzaju
realizowanych przedsięwzięć. Chociaż nadal znaczny udział stanowią inwestycje związane z
budową, rozbudową, czy przebudową układów sieci wodociągowych i kanalizacHnych oraz
układów drogowych, to zauważalnie wzrósł udział inwestycji związanych z budową obiektów
magazynowych i logistycznych na terenach położonych w sąsiedztwie dróg ekspresowych -m.in. drogi ekspresowej S8 Salomea-Wolica (inwestycji zakończonej w 2015 roku), a także
inwestycji oświatowych -- placówek: żłobków, przedszkoli i szkół.

n
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Budowa sieci kanalizacyjnych na obszarze z zabudową mieszkaniową zapobiega
zanieczyszczaniu środowiska, a tym samym przyczynia się do likwidacji bezodpływowych

zbiorników szamb, zmniąszając główne źródła zanieczyszczeńwód gruntowych i gleby.
Budowa sieci wodociągowych, będącychpodstawowym zaopatrzeniemludności w wodę do
spożycia (objętych nadzorem służb sanitamych) zdecydowanie wpływa na poprawę
warunków bytowych mieszkańców na danym obszarze.

Wymienione wyżu przedsięwzięcia stanowią istotne znaczenie w uporządkowaniu
zagospodarowaniaterenów inwestycyjnych, to znaczy m.in. ustaleniu zasad i warunków
zabudowy oraz ksztahowaniu przestrzeni publiczną. l.Jporządkowanagospodarkaterenami
ułatwia planowanie przyszłych inwestydi podnosząc standard oraz przyczynia się do
poprawy stanu sanitarnego w gminach powiatu pruszkowskiego.

W roku 2017 zostali' zakończonemiędzy innymi trzy ważneinwestyqe: budowa budynku
Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie, ll etap budowy szkoły w RuśĆcu,gmina
Nadarzyn (budynek gimnazjum wraz z halą sportową) oraz budowa przedszkola
ośmiooddziałowego w Raszynie.

Budynek Centmm Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie
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Budynek przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie

W zakresie realizacji nowych inwestycji sektora publicznego w powiecie pruszkowskim,
sytuacja w porównaniu z rokiem 2016 uległa znacznej zmianie (
Wykres). W ubiegłym roku oddano do użytkowania wiele obiektów budownictwa
przemysłowego, hal magazynowo-produkcyjnych i magazynowych, obiektów handlowousługowych, budynków biurowo-szkoleniowych oraz budynków użytecznościpubliczną.

Wykres 20 Liczba obiektów dopuszczonych do użytkowania

ilość wydanych decyzji dopuszczajacych do użytkowania w latach 2013 - 2017

2013

2014

2015

2016

2017
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Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitamego systematycznie realizuje liczbę zadań w
szerokim obszarzedziałania higieny środowiska w tym ochrony zdrowia ludzkiego przed
niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych przyczyniając się do
podnoszenia standardu sanitarnego powiatu pruszkowskiego.
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