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Wstęp
Działając na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pańsn'owę/

/nspekdi Sami/annę/(t.j. Dz.U. 2019 poz. 59.), zwaną dalej ,, us/awq" PaństwowyPowiatowy
Inspektor Sanitamy w Pmszkowie (=f)P/SD
,,przeds/awiw.p/'Wn(ą/mnie?
raz w Faxu... radzie
powiatu ... informację o stanie bezpieczeftstwa sanitarnego powiatu

(. ..)" .

Informacja o stanie bezpieczeflstwasanitarnegopowiatu pruszkowskiegow 2018 roku"
opracowana została na podstawie informacji i analiz zgromadzonych i sporządzonych po

kontrolach prowadzonych przez PPIS w 2018 roku na obszarzeswojego działania czyli na
obszarze powiatu pmszkowskiego.

Jest to obszar o powierzchni 246,31 km2 zamieszkałyprzez ponad 162,9 tys.
mieszkańców. Poglądową mapę administracŃną powiatu oraz podstawowe infomlacje
o strukturze ludności przedstawiono poniżej w tabeli l.
Tabela l Powiat Pruszkowski -- liczba mieszkańcówz podziałem na gminy stan na l stycznia 2018 roku

1421

83969

gminy miejskie
Miasto Piastów

1421011

Miasto Pmszków

1421021

gminy wiejskie

22732
61 237
26 167

]e:
Gmina Brwinów

Liczba mieszkańcówstan na
01.01.2018
mzein
wieś
162922

1421033

26 167

13533

52786

0
0

17826
13348

r
dXo'.Powierzchnia

i ludność w

21 612

12634
52786

0

17826
13348

0

21612

fełl'/orla/nyczw 20/8 r. Główny UrządStatystyczny Warszawa2018

Rysunek l Obszar działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie (=PP.ISD
działając przy
pomocy

podległa

mu Powiatową

Stacji Sanitamo-Epidemiologiczną

w Pmszkowie

w 2018 roku realizował na terenie powiatu pruszkowskiego4 podzadaniai6

ĆPSSE),

działań

w ramach zadania o nazwie:

Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarnoepidemiologiczny.
Zadania

statutowe

PSSE

realizowane

były

zgodnie

z

,,P/amen

zasadnfcz}/c/z

przedsięwz/ęć na rok 20/8 " obejmującym główne kierunki działania, zasadnicze zamierzenia
oraz harmonogram nadzoru nad obiektami uzgodnionymi ze Starostą Pruszkowskim.
Do

statutowych

zadań PSSE należy

zapewnienie

realizacji

zadań Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitamego w Pruszkowie z zakresu zdrowia publicznego :
1. ochrona

zdrowia

ludzkiego

przed

niekorzystnym

wpływem

szkodliwości

i uciążliwościśrodowiska;
2. Zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
w szczególności poprzez:

1. sprawowania zapobiegawczegoi bieżącego nadzoru nad warunkami:
a)

higieny środowiska,

b)

higieny pracy w zaklładach pracy,

c)

higieny procesów nauczania i wychowania

d) higieny wypoczynku i 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
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1. Stan Sanitarny powiatu pruszkowskiego
1.1

Sytuacja epidemiologiczna

W 2018 r. Sekcja Epidemiologii prowadziła nadzór epidemiologiczny nad chorobami
zakaźnymi, dokonywała oceny i analizy sytuacji epidemiologicznej powiatu pruszkowskiego.

Rejestracja chorób zakaźnych i

zatmć pokarmowych prowadzona była zgodnie

z ,,Międzynarodową Klasyfikacja Chorób" - ICD-10 oraz deninicjami chorób zakaźnych na

potrzeby nadzoru epidemiologicznego.W 2018 r. zardestrowano 1592 zachorowań na
choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia, w tym wszczęto 150 dochodzeń epidemiologicznych.

l.l.l

Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę
W 2018 r. zardestrowano
znaczny

wzrost

zachorowań

i podejrzeń zachorowań na grypę
w

różnych

przedziałach

wiekowych, w tym skierowano do
szpitala dwadzieścia trzy osoby
z objawami układu oddechowego.
Nie

odnotowano

zgonów

z powodu grypy.

Tabela 2 Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowańna grypę wg wieku chorych

Wiek
(ukończonelata)
0

0-4

l
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1.1.2

Choroby przenoszonedrogą płciową

W 2018 r. zarejestrowano
dwa przypadkizachorowańna kiłę i dwa
przypadki zachorowań na rzeżączkę. Nie odnotowano przypadków
choroby przenoszonej drogą płciową wywołaną przez Chlamydie.

1.1.3

Zakażenia HIV, zachorowania na AIDS

W 2017 r. zardestrowano dwa nowo wykryte zakażeniaHIV,
natomiast w 201 8 r. zarejestrowano trzy nowe zakażenia HIV

W większości przypadków drogą zakażenia był kontakt

HiVĄIDS

homoseksualny i heteroseksualny. Nie zarąestrowano przypadków
Zespołu nabytego upośledzeniaodpomości -- AIDS

1.1.4. Bakteryjne zakażeniajelitowe
W

2017

r.

zarąestrowano

cztemaście

zachorowań na Salmonellozę, trzy zachorowania
na Kampylobakteriozę

i jedno zachorowania na

Jersiniozę. W 2018 r. zarejestrowano pięć zatmć

pokarmowych wywołanych pałeczki Salmonelli.
Podobnie jak w latach poprzednich zachorowania
te związane były z błędami higienicznymi
z brakiem

przestrzegania podstawowych

w zakresie przygotowywania

zasad higieny

w prywatnych

potraw oraz

gospodarstwach

domowych. W 2017 r. odnotowano sześćdziesiątsiedem zachorowań na bakteWjne zakażenia

jelitowe wywołane przez Clostridium difbicile, a w 2018 r. sto siedem zachorowańna
bakteryjne zakażenia wywołane przez Clostridium difHicile

1.1.5. Wirusowe zakażeniajelitowe
W 2017 r. odnotowano sto osiem przypadków zachorowań na

wirusowe zakażeniajelitowe wywołane przez Rotawirusy
i dwadzieścia przypadków

zachorowań na

Norowirusy

a w 2018 r. sześćdziesiąt trzy zachorowań na Rotawirusy
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i trzydzieści dwa przypadki zachorowańna Norowimsy. Widoczny jest nieznacznywzrost
zachorowań do ubiegłych lat, co spowodowane jest rozszerzeniem badań wykonywanych
przez laboratoria diagnostyczne.
1.1.6.

Choroby przenoszone drogą naruszenia ciągłości tkanek

Wirusowe Zapatettie Wątroby typu A, B i typu C

n
a

HCV
1 1 f-' A
WZ'W' uxp.. A.

Większość zgłaszanych i rejestrowanych przypadków nadal stanowią przypadki

przewlekłegowimsowegozapaleniawątrobytypu B i C.
W roku 2017 r. odnotowanocztery zachorowaniana WZW typu B i osiem
zachorowań na WZW typu C. a w roku 2018 odnotowano jeden nowy przypadek

zachorowaniana WZW typu C i jeden przypadekzachorowańna WZW typu A. Na WZW
typu B nie odnotowano nowych zakażeń.

Z przeprowadzonychwywiadów epidemiologicznych wynika, że w większości są to
przypadki zakażeń wirusem HBV, do których doszło przed kilkoma, a nawet kilunastoma

laty, co może świadczyćo lepszejzgłaszalności
tych przypadkówi dostępnoścido badań
i metod ich wykrywania. W powiecie pruszkowskimnie notuje się zachorowańna WZW typu

B u dzieci w grupie wiekowe 0-15 lat, cojest efektemprowadzonychod wielu lat szczepień
ochronnych.

Zakażenie wirusem HCV ujawmają się dopiero w fazie przewlekłego zapalenia
wątroby. Nie bez znaczeniajest również brak profilaktyki zakażeń WZW typu C w postaci
szczepieńochronnych. W dalszym ciągu liczną gmpę spośród rdestrowanych zakażonych
wirusami hepatotropowymi stanowią padenci zakładów opieki zdrowotną. Analiza danych

o zakażeniach
tymi wirusaminadalwskazujena ich powiązaniez korzystaniem
z różnych
form pomocy medycznej, wykorzystującą inwazyjne techniki diagnostycznei terapeutyczne
a także zabiegi kosmetyczne i stomatologiczne. Pactjenci bardzie dbają o swq stan zdrowia

korzystając z badań profilaktycznych oraz najnowszych metodach leczenia Wirusowego
Zapalenia Wątroby typu B iC do całkowitą eliminacji wimsa.
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1.1.7.

Choroby przenoszone przez kleszcze

Borelioza jest to przewlek:ta choroba bakterMna przenoszonaprzez
zakażone kleszcze, która przebiega z różnymi objawami narządowymi
w koląnych okresach choroby. Większość dotkniętych nią osób, nawet nie

wie o jej istnieniu i dlategoteż ze względu na brak właściwą diagnozy, nie
udaje się jel wyleczyć w początkowym stadium choroby. Od razu po ukąszeniupojawia się
rumień, co większość osób nawet nie kojarzy z ukąszeniem kleszcza.

W 2017r. odnotowano dziewiętnaście zachorowań z objawami mmienia
wędrującego, a w 201 8r. osiem przypadków zachorowań. Zachorowania

były skutkiem ukąszeńprzez kleszcze, do których dochodziło na terenie
ogródków

przydomowych,

w

lasach,

parkach.

Nie

odnotowano

zachorowań na Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM) oraz Neuroboreliozy.

1.1.8. Choroby przenoszonedrogą kropelkową
Tabela 3 Choroby zakaźne wieku dziecięcego

Lp.

1.

2.

B=

W porównaniu do 2017r. odnotowano znaczny

P"ih
l

/

wzrost zachorowań na szkarlatynę.
W porównaniu do lat ubiegłych

odnotowano

przypadki zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę.
Na

cele

epidemiologiczne

stwierdzono

piętnaście

przypadków zachorowań na odrę, które były potwierdzone
laboratorynie,

cztery przypadki jako

prawdopodobne

i cztemaście przypadków jako możliwych. Prowadzono czynny nadzór nad zachorowaniem
lub podejrzeniem zachorowania na odrę w

placówkach oświatowo-wychowawczych,

medycznych i zakładach pracy. Prowadzono nadzór nad wykonaniem szczepień ochronnych
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osób, które były nieszczepionelub nie miały udokumentowanegoszczepieniai były narażone
na styczność z osobą chorą lub podąrzaną o zachorowanie na odrę.

Odra jest rozpowszechnionana całym świecie jest to ostra, wirusowa, bardzo zaraźliwa
choroba zakaźna. Jel zakaźność jest tak duża, że po zetknięciu się z wimsem odry zachomje >

90% podatnych na zakażenie osób. Choroba jest zakażeniem systemowym (uogólnionym),

w ok. 30% przypadków powikłanym zapaleniamijelit, ucha środkowego,płuc, mózgu.
1.1.9. Styczność i narażenie na wścieklizny (potrzeba szczepień)

WfCiCKtiZNX
CPOlnX CHOROBAZWimĄt l LUDZI

Liczba zardestrowanychpokąsańprzez zwierzętaw 2018 roku wyniosła 20.
Zwierzęta poddawane były obserwacji weterynaryjnd. Przewagą pokąsań były psy i koty. Nie

zgłoszono przypadków wykrycia wścieklizny wśród zwierząt na terenie powiatu
pruszkowskiego. W 2018r. jedenaście osób zostało zakwalifikowanych

do szczepień

przeciwko wściekliźnie, rozpoczęto i zakończono szczepienia cyklem podstawowym. Osoby

pokąsanekwalifikowane były przez lekarzy w Poradni Chorób Zakaźnychw Warszawie,
ul. Wojska 37.

Strona 12 z 134

1.2

Wykonywanie

programu szczepień ochronnych
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Rysunek 2 Kalendarz szczepień na rok 2018.
Zródło: http://szczepieniapzh.gov.pl/kalendarz-szczepien/

Szczepienia ochronne realizowane były zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych

na 2018 rok, określonym w załączniku do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitamego
z 3 1 paździemika 2017 roku.

Nadzorem w zakresie realizacji szczepień ochronnych w 2018 roku objęto
36 podmiotów leczniczych.W 2018 roku przeprowadzonona terenie powiatu 9 kontroli

w podmiotach leczniczych wykonujących szczepienia ochronne, w tym l kontrolę
interwencŃną, dotyczącą przerwania łańcucha chłodniczego.
Skontrolowane punkty szczepień spełniają wymagania jakim powinny odpowiadać
9

gabinety o charakterze zabiegowym.
W ramach prowadzonego nadzoru prowadzona jest:

1.

Kontrola dokumentacji dotyczącej szczepień prowadzonej przez placówki ochrony
zdrowia.(Nadzór nad prowadzeniem i obiegiem dokumentacji szczepień).

2. Nadzór nad prawidłową gospodarkąszczepionkami oraz nadzór nad przestrzeganiem
łańcucha chłodniczego.
3.

Ocena stanu sanitamego punktów szczepień.

4.

Sporządzanie sprawozdań rocznych ze stanu uodpomienia, kwartalnych ze zużycia

szczepionek i kart uodpomienia oraz sprawozdań miesięcznych ze zużycia
szczepionek dla dzieci z grup ryzyka.
5.

Opracowywanie

analiz

w

zakresie

wykonywania

obowiązkowych

szczepień

ochronnych.
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6. Dystrybucja preparatów szczepionkowych przeznaczonych do realizadi Programu
SzczepieńOchrormych na potrzeby punktów szczepień.

7. Sporządzenierocznego zapotrzebowaniana preparaty szczepionkowe do realizacji
Programu Szczepień Ochronnych celem utrzymania optymalnego stanu uodpomienia

8. Prowadzenie nadzom nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi poprzez

monitorowanie, prowadzenie rejestru i

analizę zgłaszanych przez lekarzy

niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W

roku

2018 zarejestrowano 12 łagodnych niepożądanych odczynów

poszczepiennych.

Pracownicy PSSE współpracują z personelem medycznym punktów szczepień
w zakresie zmmejszenia ilości osób uchylających się od obowiązkowych szczepień
ochronnych. Rodzice są informowani zarówno przez lekarzy jak i pielęgniarki o wiążącym na

nich obowiązku szczepieniadzieci oraz o skutkach zdrowotnych i prawnych wynikających
z nieszczepienia dzieci zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Ilość

osób uchylającychsię od szczepieńna koniec roku 2017 wynosiła

147. Liczba ta

zwiększyła się do 231 osób na koniec roku 2018.
W 201 8r zostały przeprowadzone dwie akcje dotyczące szczepień

1. Kampania ,,Wiosna bez pneumokoków" oraz
2. Akcja dotycząca NeisVac-C - preparatu p/meningokokom.

W wyniku tych akcji szczepiono dzieci poza kalendarzem PSO.

Podkoniec roku 2018r. w powieciepruszkowskimnasiliły się zachorowaniana odrę.
PPIS w Pruszkowie zgłosił zapotrzebowanie na dodatkowe preparaty szczepionkowe p/odrze.

Szczepionki zostały przyjęte na magazyn PSIE w Pruszkowie w dniu 5 listopada w ilości
288 szt
W związku z zaistniałą sytuacją w celu zabezpieczenia otoczenia osób chorych oraz
poddrzanych o zachorowania na odrę, na terenie powiatu pruszkowskiego uruchomiono
punkty szczepień,w których szczepienia były realizowane dla:
1. Dzieci nie szczepionych z bezpośredniegokontaktu z dziećmi/osobami chorymi,
2. Dzieci

szczepionych jedną

dawką

szczepionki

z

bezpośredniego kontaktu

z dziećmi/osobami chorymi,
3. Osób dorosłych nie szczepionych z bezpośredniego kontaktu z dziećmi/osobami
chorymi,
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4. Dzieci me szczepionych (brak dokumentac:ji szczepień) spoza kontaktu
z dziećmi/osobami chorymi.

W wyniku działać poszczególnych placówek w okresie od 05.1 1.2018r do 14.12.2018r

do zaszczepieniazostało wytypowanych 537 osób, z których do szczepieniazgłosiły się
92 osoby
W tym samym czasie na szczepienia p/odrze, świnie i różyczce do poszczególnych

placówek medycznychzgłaszali się rodzice, którzy wcześniej odmawiali szczepieńtym
preparatem.W miesiącu listopadzie oraz grudniu na ,,zaległe" szczepieniazgłosiło się
96 dzieci, które zostały niezwłocznie zaszczepione.

Stanu zaszczepieniadzieci i młodzieży (w grupie wiekowe od 0 do 19 roku życia)
w roku 2018 przedstawia poniższa Tabela 4, w której zestawione zostały dane na podstawie
rocznych sprawozdań ze szczepień MZ--54.

Niska wyszczepialnośćdzieci z rocznika 2018 wynika w znacznej mierze z różnicy
w dacie urodzenia. Część dzieci z rocznika 20 18 otrzymało jedynie pierwsze dawki szczepień
zgodnie z kalendarzem szczepień. Kontynuacja szczepienia nastąpi w roku 2019.
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Tabela 4 Zestawienie stanu zaszczepienia w roku 2018
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Zródło: Opracowanie własne
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1.3. Stan sanitarno-higieniczny podmiotów wykonujących działalność
lecznicza
W 2018 roku na terenie powiatu pmszkowskiego

zarąestrowanych

było 389

podmiotów leczniczych wykonujących działalność lecznicza. lch zestawienie przedstawia
poniższa Tabela 5.
Tabela 5 Podmioty

lecznicze wykonujące

działalność lecznicza

Placówki pod
nadzorem

PSSE )v

Pruszkowie

podmioty lecznicze
wykonujące
stacjonarne
i całodobowe

świadczenia zdrowotne

Zródło: Opracowanie własne

Na terenie powiatu pruszkowskiego znajdują się niżej podane
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r'
r'

Podmioty
zdrowotnych:

lecznicze

udzielaiace

stacionamvch

i

całodobowvch

świadczeń

e Szpitalnych
1. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER" Sp. z o.o. 05-510 KonstancinJezioma, ul. Antoniego Wierzejewskiego 12,

'q

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera ul. Warsztatowa 1, 05-800
Pruszków.

n
n

Ilość łóżek -- 159
2. Mazowieckie SpecjalistyczneCentmm Zdrowia im. prof. JanaMazurkiewicza

l

ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pmszków

Ilość łóżek -- 490

n

W podmiocie leczniczym działa również Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii

l

11Wydziału Lekarskiego Akademii Medyczną w Warszawie. Klinika realizuje zadania
dydaktyczne, prowadzi działalność naukową i udziela świadczenia w zakresie diagnostyki

i terapii.

Brama wejściowa na teren Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza

3. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Swiatowe Centmm Słuchu - Szpital Instytutu

Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17 Kajetany 05-830 Nadarzyn,instytut
badawczy.
Ilość łóżek -- 150.

Prowadzi rówmeż działalność naukową, dydaktyczne i kliniczne
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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

5. Ortognatyka Dr Jagielak Sp. z o.o. Spółka Komandytowa- Ortognatyka Filia

AI. Krakowska 54, 05-090 Raszyn
Ilość łóżek-- 2

Szpital jednodniowy udzielający świadczenia zdrowotne w zakresie chimrgii
szczękowo-twarzowe
e

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,

udzielający

świadczeń zdrowotnych

w ramach

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

2. ARVENA GROUP Sp. z o.o. ALFA Sp. komandytowa Instytut Rehabilitacji Im.

Sw. Hildegardy -- Falenty

ZOL Falenty Nowe, ul. Droga Hrabska 50.

Ilość łóżek -- 73

3. ZakładPielęgnacHno-Opiekuńczy
w Brwinowie,ul. Kraszewskiego
20 A, NZOZ
,,CURATUM" 06-400 Ciechanów ul. Spółdzielcza. Ilość łóżek -- 32
4. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach Mazowieckiego Specjalistycznego

Centmm Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie(w/w).
Ilość łóżek -- 70

5. Ośrodek Readaptacylno-Rehabilitacgny
w Piastowie, ul. Reymonta 27
Ilość łóżek -- 20

Wszystkie podmioty lecznicze udzielający szpitalnych świadczeń zdrowotnych
udzielają również ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w przychodniach i poradniach.

W 2018 r. przeprowadzono
37 kontroli z zakresuhigieny lecznictwa.W trakcie
kontroli podmiotów wykonujących działalność lecznicza dało się zauważyć poprawę stanu
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r

technicznego obiektów; realizację w miarę pozyskiwanych środków finansowych programów
dostosowawczych; rozbudowę obiektów; dokonywanie remontów.
1.3.1. Programy dostosowawcze

l

Programy dostosowawcze dotyczą:

1. Braku natrysku w pomieszczeniu higieniczno-sanitamym w obszarze pomieszczeń
przeznaczonych do rehabilitacji,

-'3

2. Bezpośredniego połączenia pomieszczenia higieniczno-sanitamego z gabinetem badań

ginekologicznych,

n

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 zabezpieczenia okien przed nadmiemym nasłonecznieniem

e. centralnejsterylizatomi.
Tabela 6 Stan realizacji programów dostosowawczych.

Lp.

Podmioty lecznicze

nie będące
przedsiębiorcami
Szpitale
będące
pmedsiębiorcami

Zródło: Opracowanie własne
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Ustawą z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniachopieki
zdrowotną finansowanych ze 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 naymmej

częściowo nie zrealizuje programu dostosowaniado 31.12.2017r., może wystąpić do
właściwego organu Państwową Inspekcji Sanitamei z wmoskiem o wydanie opinii o wpływie
niespełniania wymagań na bezpieczenstwo pacjentów.

Opinia nie legalizuje niezgodności,stwierdza wyłącznie wpływ niezgodności na

bezpieczeństwopacjentów. Dalsze działania dotyczące usunięcia niezgodności są
przedmiotem odrębnych postępowań administracyjnych. Opinie przedstawia się organowi
rdestrowemu. Decyzję o dalszej działalności podmiotu podejmuje organ rejestrowy.

1.3.2. Utrzymanie czystości
Zapewmenie 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)

e

Pracowników szpitala,

e

Firmy zewnętrzne i pracowników szpitala (system mieszany).
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Tabela 7 Utrzymanie czystościw podmiotach leczniczychudzielających świadczeńszpitalnych

Lp.

Podmiot leczniczy

Podmioty lecznicze świadczące usługi
szpitalne

1.

wiatowe Centrum Słuchu -- szpital
[nstytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17 1(ajetany 05-830

Zródło: Opracowanie własne.

Firmy sprzątające zapewniają własny sprzęt, środki mgąco-dezynfekujące. Posiadacą

opracowane procedury sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń lub stosują procedury
opracowaneprzez podmioty lecznicze.
W
świadczeń

podmiotach
szpitalnych

specjalistyczne wózki
Zachowana

jest

leczniczych
do

udzielających

sprzątania

stosie

się

z pełnym oprzyrządowaniem.

zasada

podziału

sprzętu

dla

poszczególnych stref.

Wózek serwisowy dla personelu sprzątającego
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W podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecznicza w rodzaju
ambulatoWjnych świadczeńzdrowotnych zatrudniane są sprzątaczki. W gabinetachpraktyk
zawodowych sprzątanie wykonywane jest we własnym zakresie lub w przypadku praktyk
stomatologicznych sprzątanie najczęścią wykonuje personel pomocniczy.

W większości sprzęt do sprzątaniajest tradycyjny, chociaż coraz
częścią stosuje się specjalistyczne wózki. Przestrzegana jest zasada
podziału sprzętu według strefczystości.

Wydzielonesą pomieszczenia
porządkowelub zabezpieczone
szafy do
przechowywania środków i sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji. Zaopatrzenie
w środki do utrzymania czystości było wystarczające, a ich dobór nie budził zastrzeżeń
Wszystkie

podmioty

lecznicze wykonujące

działalność

lecznicza

posiadają

opracowane procedury dotyczące sprzątania i dezynfekcji powierzchni. Podczas kontroli
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 brudna zbierała jest do foliowych worków i składowana

w

bmdowniku. środki transportu bielizny wykonane są z materiałów umożliwiających

dekontaminację. Szpitale korzystają z pralni, z którymi są zawierane umowy na pranie
bielizny szpitalnej
1.3.3. Dezynfekcja i sterylizacj a

Procesy dezynfekcji narzędzi, dezynfekcji dużych i małych powierzchni oraz
dezynfekcji skóry i rąk są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zaopatrzenie

w

preparaty

dezynfekcŃne

i

antyseptyczne jest

wystarczające.

Stosowanepreparaty 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 środekdezynfekcŃny z wkładem jednorazowym.
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Podmioty

lecznicze wykonujące

działalność lecznicza posiadają opracowane

i wdrożone

e Proceduryi instmkcjehigieniczne,
e Plany higieny uwzględniające sposób przygotowywania i stosowania roztworów
roboczych do mycia i dezynfekcji.
W automatyczne minie

dezynfektory wyposażone są głównie podmioty lecznicze

udzielający świadczeń szpitalnych:

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER" Sp. z o.o. - Szpital l(olejowy
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 pracowm badań endoskopowych, l do mycia basenów i kaczek- neurologia, l do
mycia misek nerkowatych- neurologia, l do mycia mirek nerkowatych-OIT ),
e

Światowe Centrum Słuchu -- szpital Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu ul. Mokra
17 Kajetany -- 4 szt. (3 do narzędzi i sprzętu medycznego, w tym jedna

ultradźwiękowa -- firmy Getinge w sterylizatomi oraz l do misek nerkowatych na
oddziale- firmy Franka),

e 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,

8 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 -- 4 szt. (do basenów i kaczek birmy Arto- jedna na
izbie przŃęć, 3 na oddziałach

Vll i XI ).

Myjnia- dezynfektor

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

urządzenia do mycia

i dezynfekcji.
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Tabela 8 Urządzenia do mycia i dezynfekcji

Szpitale

Zródło: Opracowanie własne

Podczas kontroli w zakresie procesów sterylizacji narzędzi i materiałów medycznych

zwracano uwagę na procedury związane z przygotowaniem narzędzi i materiałów do
sterylizacji,

postępowaniem z materiałami

i narzędziami

po sterylizacji,

procedurami

związanymi z transportem i przechowywaniemmateriałów sterylnych zgodnie z ,,Ogólnymi

wytycznymi dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminactji,w tym

sterylizacji wyrobów medycznych i

innych przedmiotów wielorazowego użytku

wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeńzdrowotnych oraz innych czynności, podczas
których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia" z 2017 r. W trakcie

kontroli wydawano zalecenia dotyczące aktualizacji procedur i prowadzonych działań
w zakresie obowiązujących wytycznych.
Podczas kontroli w zakresie prawidłowości procesów sterylizac:ji:

1. Sprawdzanodokumentacjęprocedur wewnętrznych kontroli procesu sterylizacji,
w tym :
l
a. zapis ów alzycznel i chemicznej
kontroli wewnętrznej
ę
procesów

9
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b. prowadzenie dokumentacji kontroli biologicznej procesów sterylizacji, najczęściej

zewnętrznej,
2. We wszystkich

podmiotach

wykonujących

działalność lecznicza stwierdzono

przestrzeganie zasad kontroli chemiczną za pomocą pasków testowych i prowadzenie

dokumentamiw tym zakresie,

Stosowanetesty to najczęścid - test Bowie/Dick (szpitale); chemicznel typuwskaźnik procesu umieszczony na zewnatrz pakietu(na

opakowaniach stosowanych

w sterylizacji), wskaźniki wieloparametrowe IV typu(umieszczane

wewnątrz każdego

pakietu lub tylko w pakiecie reprezentatywnym) - 3M Test Steam, SPS Medical SIL-250,

Dual Monitor Strap,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 sterylizactji,

c.

transportu i przechowywaniem materiałów sterylnych,

d.

prowadzenia dokumentacji procesów sterylizacji

W powiecie pruszkowskim dwa szpitale:

e Mazowieckie SpecjalistyczneCentrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4,

e Ortognatyka Dr Jagielak Sp. z o.o. Spółka Komandytowa- Ortognatyka Filia
05-090 RaszynAI. Krakowska 54- szpital jednodniowy,
nie posiadają sterylizatomi, sterylizacja odbywa się na podstawie umowy z normązewnętrzną.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER" Sp. z o.o. 05-510 KonstancinJezioma,ul. Antoniego Wierząewskiego 12, Szpital Koldowy im. dr med. Włodzimierza
Roeflera w Pruszkowie, ul. Warsztatowa 1 - posiada centralną sterylizatomię (w trakcie
realizacji jest

program dostosowawczy), pozostałe 2 szpitale posiadają sterylizatomie

Autoklaw medyczny
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Tabela 9 Sterylizatornie szpitalne

Centralna

Typ sterylizatorni

sterylizatornia

z 3 strefami

Liczba sterylizatomi
w szpitalach nie będących

l

przedsiębiorcami

Zródło: Opracowanie własne.

Część podmiotów wykonujących działalność lecznicza w rodzaju ambulatorgne
świadczeniazdrowotne, nie sterylizuje narzędzi we własnym zakresie lecz ma zawarte
umowy na sterylizacji z innymi podmiotami albo używają wyłącznie sprzętu sterylnego
jednorazowego użytku.
Zestawienie ilościowo urządzeń do sterylizacji przedstawia poniższa tabela 10.
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Tabela 10 Urządzenia do sterylizacji

Rodzaj aparatów
sterylizacyjnych
autoklawy
w tym grawitacyjne
autoklawy

autoklawy
Ogółem autoklawów
sterylizatory na ciepło
suchej
sterylizatory na ciepła
suchej
sterylizatorów na ciepło
suchej

Ogółem aparatów na
ciepło suche

Źródło: Opracowanie własne
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1.3.4. Dezynsekcjai deratyzacja
e

Mazowieckie Centmm Rehabilitacji ,,STOCER" Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jezioma,
ul. Antoniego Wierzejewskiego 12, Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie, ul. Warsztatowa l ;

e

Swiatowe Centrum 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 podpisane umowy

ze specJalistycznymi

firmami

zajmującymi

się dezynsekclją

i deratyzacją, prowadzony jest monitoring.
Mazowieckie
Mazurkiewicza

w

Specjalistyczne
Pmszkowie

ul.

Centrum

Zdrowia

Partyzantów

2/4

im.

prof.

prowadzi

Jana

doraźne

zwalczanie szkodników w miarę potrzeb.

Podmioty wykonujące działalność lecznicza w rodzaju ambulatorMne
świadczeniazdrowotne nie mają stałych umów na zwalczanie szkodników
1.3.5.

Postepowaniez odpadami medycznymiw miejscu ich wytwarzania
Postępowaniez odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania odbywało się

w oparciu o opracowane procedury w tym zakresie.
Do zbierania odpadów podmioty wykonujące działalność lecznicza stosują:
Plastikowe worki umieszczone na stelażach,

e

Plastikowe worki umieszczone w zamykanych pojemnikach

e

Pojemniki twardościenne na odpady o ostrych końcach,

zróżnicowane kolorystycznie odpowiednio do rodzaju odpadów. Podczaskontroli zalecano
stosowaniepojemników otwieranych bez udziału rąk (pedałowych). Pojemniki i worki

z odpadami medycznymi, od chwili otwarcia lub rozpoczęcia użytkowania, posiadają
oznakowanie identyfikujące. Od chwili wdścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami

medycznymi(Dz. U. z 2017 r., poz. 1975) rekomendowanopostępowaniezgodne z jego
wymaganiami(uzupełnienieetykiety o wszystkie wymaganeinformacje).
Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadały podpisane umowy

na odbiór odpadów ze speclalistycznymiHimtami. Transport wewnętrzny oraz
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r
magazynowanieodpadów medycznych do czasu odbioru przez specjalistyczną fimlę
odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wydawano zalecenia aby w sąsiedztwie urządzenia chłodniczego do czasowego

rq

magazynowania odpadów medycznych zapewnić

q

środek do dezynfekclji rąk, zasobnik

z rękawiczkami jednorazowymi oraz pojemnik na zużyte rękawiczki jednorazowe.

:1

n
r'H

R
n

n

r

Pojemniki twardościenne na odpady medyczneo ostrych krawędziach

1.3.6. Odpady komunalne
Podmioty wykonujące działalność lecznicza mają podpisane umowy na gromadzenie
i odbiór

wytwarzanych odpadów komunalnych

z przedsiębiorstwami posiadającymi

odpowiednie zezwolenia na odbiór i wywóz odpadów komunalnych. W podmiotach

n

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 posesUachi systematycznie odbierane.
1.3.7. Zakażenia szpitalne

Zakażenia szpitalne występują w związku z udzielaniem świadczefi zdrowotnych.
Często są przyczyną wydłużenia czasupobytu w szpitalu i zwiększenia kosztów leczenia.
W 201 8r. w PSSE w Pruszkowie zardestrowano cztery ogniska zakażenia szpitalnego:

e

3 w Mazowieckim SpecialistvcznwnCentrumZdrowia im. prof. dr JanaMazurkiewicza
w Pruszkowie. W dwóch ogniskach wskazanona Klebsiella pneumoniaeMBL jako

chorobotwórczy czynnik biologiczny odpowiedzialny za wywołanie ogniska
epidemicznego.

W

trzecim

ognisku

nie

wykazano

biologicznego

czynnika

chorobotwórczego -- nie pobrano materiału do badań bakteriologicznych.

e

l ognisko w SamodzielnymPublicznym Zespole Zakła(!ólrQtlięki Zdrowotnej Szpitalu
Powiatowwn w Pruszkowie. W ognisku wskazano na Clostridium difHicile toksyna A+B
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jako chorobotwórczy czynnik biologiczny odpowiedzialny za wywołanie ogniska
epidemicznego

Pierwsze ognisko
e

Dochodzeniem epidemiologicznym

objętych

było

2

pacjentów przebywających

w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo -- Leczniczym -- Pawilon VIII B. Na
podstawie badań przesiewowych (wykonanych w trakcie pobytu > 48 godz.) u pacijentów
stwierdzono

bezobjawowe

nosicielstwo/kolonizacji

(nie

stwierdzono

objawów

zakażenia).Wykonywano badaniamikrobiologiczne - wymaz z odbytu, w toku których
uzyskano

wyniki

wskazujące

na Klebsiella

pneumoniae

MBL

(NDM+)

jako

biologiczny czynnik chorobotwórczy.
e

W ognisku przeprowadzono kontrolę sanitamą- doraźną. Wydano zalecenia pokontrolne :

zapewnienie właściwego transportu wewnętrznego odpadów medycznych, prawidłowe
przechowywanie odzieży ochronną w sali z CPE, udokumentowanie zapoznania całego

personelu z procedurami higieniczno-sanitamymi. Dyrekcja placówki poinformowała
o wykonaniu zaleceń
Drugie ognisko

e

Dochodzeniemepidemiologicznym objętych było 2 pacjentów przebywających na
jednym oddziale -- IV oddziale psychogeriatrycznym. U obu pacjentów stwierdzono na

podstawie badań bezobjawowe nosicielstwo/kolonizacji (nie stwierdzono objawów
zakażenia), w tym u jednego pacjenta przy przyjęciu, natomiast u drugiego w trakcie

pobytu. Wykonano badania mikrobiologiczne, w toku których uzyskano wyniki
wskazującena Klebsiella pneumoniae MBL jako biologiczny czynnik chorobotwórczy.
e

Po otrzymaniu raportu wstępnego pracowmcy Sekcji Epidemiologii PSSE w Pmszkowie

podjęli współpracę z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu nadzorowania
ogniska, pozostawali w kontakcie telefonicznym z pielęgniarkami epidemiologicznymi.
Ogniska wygaszono a w trakcie ich trwania w oddziale podjęto działania zapobiegawcze

i przeciwepidemicznew celu unieszkodliwienia źródła zakażeniai przecięciadróg szerzenia.
Pacjenci, u których badania wykazały kolonizacji, zostali poddani izolacji kontaktowej -kohortaclji. Stosowanosprzęt i narzędziajednorazowe. Wydzielono wielorazowe produkty,

wyroby medyczne,narzędziaoraz sprzęt(dedykowane).Produkty i wyroby jednokrotnego
użytku, natychmiast usuwano do czerwonego worka umieszczonego w polemniku,
otwieranym bez udziału rąk, pojemnika twardościennego(odpady o ostrych końcach) na
odpady medyczne. Narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku poddawany był dekontaminacji
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r
według obowiązującegow MSCZ planu higieny. Do sprzątaniaużyto wydzielony sprzęt
i preparaty (między innymi wydzielone mopy i sprzęt do utrzymania czystości). Do
łn

powierzchni małych stosowanościereczki/ chusteczkijednokrotnego użytku. Pościel,bieliznę
oraz mopy przekazywano w opisanych czerwonych workach do pralni. Przeprowadzono

l
q
q
F

n
fŁ

q

szkolenia przypominające /stanowiskowe oraz monitorowano realizację zaleceń postępowania
w przypadku identyHlkacji szczepów Enterobacteriaceaewytwarzających karbapenemazytypu
MBL szczególnie w zakresie: dedykowania sprzętu dla pacjentów poddanych szczególnemu
nadzorowi, zapewnienia środków ochronnych, stosowania polityki ubraniową, postępowania

z odpadami medycznymi oraz bielizną bmdną, sprzątaniapomieszczeń.Zalecono edukację
rodziny w zakresie przestrzegania działań przeciwepidemicznych stosowanych w oddziale
oraz higieny

rąk. Udostępniono osobom odwiedzającym

odzież ochronną (rękawiczki,

fartuchy) oraz preparat do odkażania rąk. Ustalono, że do dnia wypisu pacjenci będą
przebywać na sali, w którą zastosowano kohortadę.

Przeprowadzonokontrole wewnętrznew obszarzehigieny rąk, prawidłowości izolacji,

q

skuteczności procedur sprzątania metodą znaczników fluorescencHnych. W oddziale
wdrożone są procedury z uwzględnieniem ,,Zaleceń dotyczących postępowania w przypadku

n

zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych wywołanych przez bakterie Gramulemne z rodziny Enterobacteriaceae, w szczególności izolacji chorego i przeprowadzania

badań przesiewowych. Dotyczy w szczególności Klebsiella pneumoniae MBL.
Trzecie ognisko
Dochodzeniem epidemiologicznym

objętych było

w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo

20 pacjentów przebywających

Leczniczym -- Pawilon Xll oraz 2 osoby

z personelu. Z uwagi na wystąpienie niepokojących objawów ze strony układu
oddechowego występujących u 20 hospitalizowanych w tym samym oddziale pacjentów
zgłoszono poddrzenie wystąpienia ogniska epidemicznego bez wskazania biologicznego

czynnika chorobotwórczego. Uzasadnieniem ogniska epidemicznego było wystąpienie
niepokojących objawów ze strony układu oddechowego oraz wykonane badania RTG.

e

PrzedstawicielPPIS w Pruszkowie przeprowadziłczynności inspekcgne (wizyta na
oddziale), w trakcie których zweryfikowane zostały po(dęte działania w kiemnku
wygaszeniaogniska. Sekcja Epidemiologii prowadziła stały nadzór nad ogniskiem,
pozostawała w kontakcie telefonicznym z pielęgniarkami epidemiologicznymi.

B

Ognisko wygaszono a w

trakcie jego

zapobiegawcze i przeciwepidemiczne

trwania

w

oddziale

podjęto działania

w celu unieszkodliwienia

źródła zakażenia

i przecięcia dróg szerzenia. W obiekcie wdrożono następującedziałania zapobiegawcze
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i przeciwepidemiczne:kohortacja pacjentów, wstrzymanie odwiedzin pacjentów oraz
ujść

i przepustek pacjentów do odwołania, edukacja personelu dotycząca stosowania

środków

ochrony

indywidualną

oraz

higieny

rąk, zalecono

stosowanie naczyń

jednorazowego użytku, zalecono edukację pacjentów i personelu na temat przestrzegania
zasad higieny kaszlu/katam(w

chusteczkę -usuwanie jako odpad zakaźny), zalecono

edukację pac:centówna temat przestrzegania zasad higieny rąk, zalecono informowanie
osób opiekuyących się pacjentem

oraz przebywających

w

jego

środowisku

o poddmowanych działaniach przeciwepidemicznych.

Czwarte ognisko

e

Dochodzeniemepidemiologicznym objętych było 2 pacjentów przebywających na
Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowegow Pmszkowie. U obu pacjentów

stwierdzono na podstawie badań mikrobiologicznych zakażenie, w tym u jednego
pacjentaprzy przyjęciu, natomiast u dmgiego w trakcie pobytu. Wykonano badania
mikrobiologicznew toku których uzyskanowyniki wskazującena Clostridium difHicile
toksynaA+B jako biologiczny czynnik chorobotwórczy.
e

W obiekcie wdrożono następujące działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne:
izolacja

kontaktowa,

sprzęt jednorazowy

oraz

dedykowany,

edukacja

personelu

dotycząca mycia rąk i stosowania środków ochrony indywidualnej, przeprowadzanie

instruktaży na stanowiskach pracy, zalecenie edukowania rodzina na temat mycia rąk
oraz przestrzeganiazasad higieny, ograniczenie przŃęć i odwiedzin pacjentów.
W szpitalach wdrożony jest udokumentowany system zapobiegania i zwalczania zakażeń

szpitalnych.We wszystkich szpitalach w powiecie pruszkowskim są powołane Zespoły
Kontroli Zakażeń Szpitalnych zarządzeniemdyrektora placówki. We wszystkich szpitalach
funkcja przewodniczącego ZKZS jest łączona z inną pełnioną w szpitalu. W skład zespołów
wchodzą: lekarz, pielęgniarka epidemiologiczna oraz mikrobiolog.
Szpitale zatrudniają pielęgniarki jako specjalistów do spraw epidemiologii lub higieny

i epidemiologii w liczbie nie mniejszą niż l na 200 łóżek szpitalnych. W Mazowieckim
Specijalistycznym Centrum Zdrowia

im.

prof. Jana Mazurkiewicza

w

Pruszkowie

ul. Partyzantów 2/4, zatrudnione są 2 pielęgniarki epidemiologiczne na pełnym etacie oraz
dodatkowo 2 pielęgniarki pełniły jednocześnie funkcje pielęgniarek epidemiologicznych.

W placówkach prowadzone są szkolenia personelu medycznego w zakresie zakażeń
szpitalnych. Opracowane są procedury higieniczno-sanitame i medyczne, receptariusze
szpitalne, prowadzone są rdestry

zakażeń szpitalnych

i

czynników

alarmowych.

W większości, u pacjentów przyjmowanych z innych szpitali wykonywane są badania
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[

r

przesiewowe. Sporządzane są raporty okresowe o bieżącej sytuacji epidemiologicznej

q

do

szpitala. Przypadki zakażenia, podejrzenia i zachorowania na chorobę zakaźną zgłaszane są
PSSE

w

Pruszkowie.

Utrzymywana

epidemiologicznych z Sekcją Epidemiologii

jest

ścisła

współpraca

pielęgniarek

PSSE w Pruszkowie.

ZKZS zgodnie z opracowanym hamlonogramem, przeprowadzają kontrole w obszarze

l

realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, które

n

są udokumentowaneodpowiednimi zapisami. Wyniki i wnioski z kontroli przedstawiane
są Komitetowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

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 pracowników szpitali, stosowania środków ochrony osobistą, jak również

konieczności stałych szkoleń personelu w zakresie prawidłową dezynfekcji
pomieszczeń,aparatury, narzędzi i łóżek, w celu uniknięcia wszelkich zagrożeń
epidemicznych w przyszłości.
W toku przeprowadzonej kontroli nie wykryto zaniedbań w zakresie przestrzegania
obowiązujących procedur sanitamo-higienicznych.

n

Szczegółowe informacje dotyczące szpitali znajdujących się na terenie powiatu
pruszkowskiego przedstawiono w poniższych tabelach:

n

Tabela ll Informacje o szpitalach

Lp.

n
]

1.

2.
3.

W 2018r. ogólna liczba hospitalizacji w tych placówkachwynosiła 39 242.
Strona 34 z 134

U hospitalizowanychpactjentówwykonano ogółem 15 788 badań mikrobiologicznych, dając
średnią liczbę 13,37 badania/łóżko/rok, co świadczy o wzroście ilości badań w stosunku do
roku ubiegłego(12,52 badania/łóżko/rok).
Tabela 12 Badania w oddziałach szpitalnych

Lp

Oddział

1.

Intensywnej Terapii

101,50

2.

Chimrgii, Zabiegowy

21,02

Zródło: Opracowanie własne.

Diagnostyka mikrobiologiczna prowadzona była najintensywmd przez oddziały: OIT

190,50 badania/łóżko/rokoraz oddziały niezabiegowe 35,52 i

zabiegowe24,59

badań/łóżko/rok. Najmniej badań mikrobiologicznych wykonano w zakładach opiekuńczoleczniczych oraz na oddziałach psychiatrycznych. Różnica w liczbie badań wykonywanych
w poszczególnych typach oddziałów jest związana między innymi z charakterem udzielanych
świadczeń i czynnikami ryzyka zakażenia szpitalnego pojawiającego się u hospitalizowanych
osób
Na oddziałach położniczo-ginekologicznym oraz neonatologii zaobserwowano spadek

liczby przeprowadzanychbadańmikrobiologicznych w porównaniu z 2017r.
Analiza zbiorcza raportów ze szpitali wykazała, iż w roku 2018 najpowszechniej

występującymi patogenami alarmowymi były: C/osfridfum di@@ćf/e
stwierdzone w 3 na
6 szpitali,

w tym

u 66 pacjentów

(do 72 godz.) i 57 pacjentów

(po 72 godz.); .K/eZ)sie//a

p/zeumo/zfae
MBL/NDM kolonizacja-- wykazanaw 4 na 6 szpitali(u 67 pacjentów- do
72 godz. iu 12 pacjentów - po 72 godz.); .E.ćo// ESBL (+) odnotowana w 4 na 6 szpitali
(u 49 pacjentów-do 72 godz. iu 21 pacjentów-po 72 godz.) oraz grzyby z rodzaju ,4spergi//us
spp. obecne w 3 z 6 szpitali(u

139 pacjentów przyjętych do szpitala tj. do 72 godz.).

Ponadto patogeny wykazane licznie przez szpitale to: K7ebs/e//a W.

ESBL (+)

stwierdzonew 3 szpitalach(u 38 pacjentów- do 72 godz. iu 21 pacjentów- po 72 godz.),
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S/ap#y/ococczzs
azzreusopomy na metycylinę (MRSA) wykazanych przez 5 z 6 szpitali
(u 26 pacjentów-do 72 godz., i 8 pacjentów - po 72 godz.) oraz E/zferococcuslaecium (VRE)
wykazane w 2 z 6 szpitali(u 29 pacjentów

do 72 godz. i 4 po 72 godz.).

K/eZ)sie//ap/zeumo/ziaeMBL/NDM stwierdzono w łącznej ilości 8 przypadków w 3
z 6 szpitali.
W dwóch szpitalach wykazano obecność .EpzferobacferW.
aeruginosa

spp.,

lsatonńask Ctostridium

perfingens,

Sfrep/ocoćczls .pzzeumonfae, .4c/ne/oZ)ac/er W.

ESBL(+)

i Pseudamonas

Enterococcus faecatis

oraz Ro/al,/rus wskazano jako

(VVXb,
czynnik

chorobotwórczy w poledyńczych szpitalach powiatu pmszkowskiego.

W ubiegłym roku w żadnym z 6 szpitali nie stwierdzono zakażeńwywołanych przez:
EI.ćo// KPC (+), K/eósfe//a spp. KPC (+), En/eroZ)acferspp. KPC (+), grzybów Candlda, jak
również .Nbrov/msy
Wykres l Dystrybucja patogenówalarmowych w szpitalach na terenie powiatu pruszkowskiegow 2018r.
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MEZ)J7VCt/S - Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy grupa ,,Medincus" w Kajetanach
SPZZOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
OR7'0G/Vy T}K,4 - Ortognatyka dr Jagielak sp. z o.o. Sp. Komandytowa w Raszynie
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W związku z narastającym w szpitalach problemem lekoopomości drobnoustroJów na

dostępne grupy antybiotyków, wzrostem liczby pacljentów zakażonych patogenami
wielolekoopomymi oraz szczególnie niepokojącym zjawiskiem rozprzestrzenianiasię
w Polsce szczepów pałeczek Enterobacteriaceae 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 Enterobacteriaceae".Wdrożono również zalecenia
PWIS w Warszawie dotyczące zagrożenia szpitali w wyniku występowania patogenów
wieloopomych, z dnia 18 paździemika 2016r. Prowadzona jest ocena ryzyka wystąpienia

zakażenia szpitalnego. Opracowano procedury uwzględniające rekomendacje w zakresie
wykonywania badań przesiewowych u pacjentów przŃmowanych do szpitala, u których

stwierdzanesą czynniki ryzyka nosicielstwaCPE oraz u pacjentóww trakcie pobytu
w szpitalu. Poszerzonogrupy 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 transmisji drobnoustrolów chorobotwórczych

między paąentami, ze szczególnym uwzględnieniem izolacji kontaktowej. Wdrożono
monitorowanie

jakości

sprzątania

--

wskaźniki

UV

oraz

posiewy

środowiskowe.

Systematycznie przeprowadzano szkolenia wewnętrzne wszystkich grup pracowników
w związku z CPE/NDM.
Wszystkie szpitale przesyłają do PSSE raporty miesięczne CPE/NDM.

Pacjenci zakażeni lub skolonizowani podlegają izolacji lub kohortacji. W miarę
możliwości kadrowych wydzielany jest personel do opieki nad pacjentami z CPE/NDM.

Zapewmono dostęp do środków ochrony indywidualną i preparatówdezynfekcynych
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/NDM prowadzona jest kontrola
wewnętrzna,z której sporządzanesą raporty.

1.3.8. Odwołania i interwencje
W 2018 r. nie były rejestrowane skargi, odwołania i zapalenia; rozpatrzono
5 interwencji:

1. (Wniesionaw fomiie telefoniczną)dotyczyła XV oddziałuMSCZ Tworki. Zakresto
podejrzenie świerzbu u salowej. Osoba wnosząca poinformowała, że podczas odwiedzin
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r
zaobserwowałazmiany w postaci ran na skórze rąk i nóg u salowd praculącd na
oddziale, co może być spowodowane świerzbem. W trakcie prowadzonego postępowania

ustalono, że salowa pozostaje pod opieką lekarza dermatologa i leczy się z powodu
wystąpienia łuszczycy.

ZKZS po(ujął stosowne działania. Salowa posiada aktualne orzeczenie lekarskie

q

o braku przeciwwskazańzdrowotnych do wykonywania pracy na stanowiskusalowa,

n

wydane przez lekarza Poradni Medycyny Pracy. Dyrekcja podmiotu przesłała pismo
Wjaśniające w td sprawie
2

Interwencja dotyczy td samej salowej XV oddziału MSCZ Tworki(omówiona powyżej),
u której wcześniej zgłoszono interwencję w zakresie zachorowania na świerzb (wmesiona

w

fomlie

telefonicznej).

Zakres

to

występowanie objawów

chorobowych

spowodowanych przez nużeńca.

W trakcie rozmowy telefonicznej z pielęgniarka epidemiologiczną uzyskano
informację, że salowa przebywa na zwolnieniu lekarskim, które zostanie przedłużone
i będzie związane z koniecznością pobytu w szpitalu

ZKZS podjął stosownedziałania. Dyrekcja podmiotu przesłałapismo Wjaśniające
z informacją o skierowaniu pracownika przed ponownym podjęciem pracy do lekarza
medycyny pracy.
3

Interwencja anonimowa zarąestrowana na podstawie ,,Meldunku z przebiegu dyżuru", do

którego dołączono anonimowe pismo pacjenta. Zakres to niewłaściwy stan sanitamohigieniczny w przychodni MCR STOCER- Szpital Kolejowy w Pruszkowie (w okresie
weekendu, świadczenia w ramach NPL). Po przŃęcia zgłoszenia skontaktowano się

n

telefonicznie z Dyrektorem oraz pielęgniarka epidemiologiczną i poinformowano
o zgłoszeniu interwencji z prośbą o podjęcie postępowania Wjaśniającego.

Dyrekcji podmiotu przesłałapismo Wjaśniające - przychodniasprzątanajest przez
firmę zewnętrzną, w soboty i niedziele w ramach umowy sprzątane są tylko ciągi
komunikacgne . W przychodni przeprowadzonokontrolę wewnętrznąjakości sprzątania
przy użyciu znaczników UV w dniu roboczym, nieprawidłowości nie stwierdzono
w załączeniu do PSSE przesłano ,,Protokół kontroli czystości"
4.

Interwencja zardestrowana na podstawie pisma z Wydziału Zdrowia MUW
w Warszawie, w sprawie zastrzeżeń dotyczących usytuowania łóżek z pacjentami na
korytarzu w Oddziale XIV Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof.

dr Jana Mazurkiewicza ul. Partyzantów2/4, 05-802 Pmszków oraz pisma z NFZ,
w sprawie zastrzeżeń dotyczących warunków sanitamo-higienicznych panujących
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w Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego SpecjalistycznegoCentrum Zdrowia im
prof. dr JanaMazurkiewicza ul. Partyzantów2/4, 05-802 Pmszków.
W podmiocie przeprowadzono kontrolę sanitamą, nr protokołu NE.39.4050.2018.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Oddział ogólnopsychiatrycznyXIV
Ilość łóżek w oddziale 35. W oddziale na dzień kontroli zatrudnionych jest: 5 lekarzy,
12 pielęgniarek, 9 halowych oraz przebywało 35 pacjentów.
Działalność lecznicza w zakresie oddziału ogólnopsychiatrycznego XIV prowadzona jest

w pawilonie nr XIV. Jest to podpiwniczony, wolnostojący budynek parterowy. W oddziale
wydzielono następujące pomieszczenia:
Parter

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,wyposażony w 2 zlewy jednokomorowy (jeden
zaopatrzonyw dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcynym,
zasobnik z ręcznikami jednorazowymi, kosz na zużyte ręczniki), pojemniki na odpady

medyczne, typowe meble umożliwiające ich mycie i dezynfekclję(z wydzielonym
stanowiskiem przygotowawczym),
Punkt pielęgniarki,
Sala obserwacyna nr 3,

8 pokoi łóżkowych ( w tym l obserwacŃna, wskazana powyżej)

sala m 2 w razie

potrzeby pełni funkcję pomieszczenia izolacyjnego, wyposażona w umywalkę; sześć

pokoi łóżkowych bez umywalek; zapewmono dostęp do łóżek z trzech stron w tym
z dwóch

dłuższych,

dla

25 łóżek

(program

dostosowawczy

-- Decyzja

PWIS

w Warszawie DE EPN.01625.2012 z dnia 07.08.2012r),

Na dzień kontroli w sali nr l trwały praceremontowe wymianaokna(otynkowane
powierzchnie ścian wokół wymienianego okna po wyschnięciu zostały pomalowane).Łóżka

zabezpieczono prześcieradłami jednorazowymi, obszar remontowany wydzielono
parawanem.Po zakończeniu prac sala zostanie gruntowme posprzątana. Miejscowe ubytki
farby

i

tynku

na korytarzu

zostały

również

otynkowane(po

wyschnięciu

zostały

odmalowane).
Poki

badań /przyęć pacjentów wyposażony w umywalkę

Pokój lekarski wyposażony w umywalkę,
Gabinet psychologa
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r
Pomieszczenie higieniczno -- sanitame (łazienka) dla pac:centów, nie przystosowane

dla osób niepełnosprawnych, w szczególności pomszających się na wózkach

inwalidzkich: 3 prysznice z wysokimi brodzikami, 4 umywalki,
Pomieszczenie

higieniczno

--

sanitame

(WC)

nie

przystosowane

dla

osób

niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich:

3 kabiny WC, 3 umywalki; (programdostosowawczy- Decyzja PWIS w Warszawie
DE EPN.01 625.2012 z dnia 07.08.201 2r),

Do oddziału nie są przyjmowane osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające
się na wózkach inwalidzkich.

Kuchenka oddziałowa,
Na korytarzu wydzielono jadalnię, która pełni również funkcję sali pobytu dziennego
Na korytarzu wydzielono dwie szafy na czystą bieliznę.
Piwnica

Pomieszczenieterapeutyczne( terapia zajęciowa), z wydzielonym pomieszczeniem
higieniczno- sanitamym ( WC, umywalka),
Pomieszczenie porządkowe wyposażone w brodzik gospodarczy, szafki na środki
chemiczne, 2 wózki specjalistyczne,

Brudownik wyposażonyw: umywalkę do rąk zaopatrzonyw dozownik z mydłem

l

w pb'nie, dozowmk ze środkiem do dezynfekcji rąk, pojemnik z ręcznikami
jednorazowego użycia; zasobnik z rękawiczkami jednorazowymi; pojemniki na

l

odpady medyczne; 3 stojaki na stelażu z klapami, zaopatrzonyw worki do
składowania bmdnej bielizny, zachowana segregacja; w oddziale nie stosuje się
kaczek oraz basenów jednorazowych i wielokrotnego użycia, sporadycznie stosowane
są pampersy
Jadalnia,
Szatnia dla pracowników wyposażona w szafki dwudzielne.
Oddział ma dostęp do terenu przeznaczonego na cele terapeutyczno-rekreacyjne.

We wniosku z dnia 22.12.2017r. o wydanie opinii o wpływie niespełnienia wymagań,

o których mowa w art. 22 ust. l ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnościleczniczej,
na

bezpieczeństwo

pacjentów

Pani

Lidia

Rudzki

Dyrektor

Mazowieckiego

Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza ul. Partyzantów 2/4,

05-802 Pruszków przedstawił zakres niezgodności z wymaganiami rozporządzeniaMinistra

Zdrowia z dnia 26 czerwca2012 r. w sprawieszczegółowych
wymagań,jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicza
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(Dz. U. z 2012 poz. 739), które nie zostały w placówce zrealizowane do 31.12.2017 roku

w ramach programu dostosowawczegow poszczególnych komórkach organizacgnych
podmiotu, w tym oddział XIV
S 18. łóżka w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych

S 19. odstępy między nóżkamiumożliwiają swobodny dostęp do pacjentów.
S 20. szerokość pokoju łóżkowego umożliwia wyprowadzenie łóżka.
Zał. nr 1. cz. 11.Zespół pomieszczeń pielęgnacynych w oddziale.
W skład zespołu pomieszczeńpielęgnacgnych wchodzą co najmmd :
4) pomieszczenia higieniczno-sanitame wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym
co

najmmd

jedno

przystosowane

dla

osób

niepełnosprawnych,

w

szczególności

poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zał. nr l cz. VIII. Oddział psychiatryczny; pkt. 5. okna w pokojach, w których
przebywają pacjenci, są przeszklone od wewnątrz szkłem bezpiecznym; okna zabezpiecza się
przed możliwością otworzenia przez pacjentów
Jednocześnieopisał działania i procedury jakie są wdrożone w podmiocie leczniczym

w celu minimalizacji zagrożeniadla bezpieczeństwapacjentów.
Podmiot w swoim wniosku wskazał, że powyższe wymagania planuje zrealizować
następująco:

e Mając na uwadze uzasadnienieniedotrzymania terminu zawartego w programie
dostosowania, określenie terminu spełnienia wymagania jest trudne, gdyż wamnkuj ą
go czynniki niezależne od szpitala.

e Na bieżąco monitorowane są możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych na likwidację wszelkich nieprawidłowości celem podniesienia komfort
i bezpieczeństwa hospitalizacji pacjentów w MSCZ. Ponadto, termin warunkuje
rówmeż wdrożenie NPOZP w

postaci tzw. Centrów Zdrowia Psychicznego

zwiększających dostępnośćdo leczenia środowiskowego.
D do łóżek. zgodnie z powyżs;

m roz orz .dzeniem

Dostawki łóżek:
Na dzień kontroli w oddziale nie było dostawek. Dostawki łóżek są stosowane

w przypadku przyjęcia do oddziału pacjentów przez Izbę Przgęć, w liczbie powyżej ilości
łóżek stacjonamych(zardestrowanych).

Szerokośćkorytarza przy części łóżkowej oddziału wynosi od 2,30m do 2,80m
(wnęki, w które najczęściej wstawiane są łóżka o szerokości 0,80m).
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5

Interwencja anonimowa, wmesiona telefonicznie przez osobę odwiedzający pacjentkę
pawilonu ll Szpitala MSCZ Tworki ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie. Zgłoszenie
dotyczyło

szerzenia

się

zachorowań

grypopochodnych

wśród

pacjentów

hospitalizowanych w pawilonach 11,111i IV Szpitala MECZ Tworki. Pacjenci swobodnie
przemieszczają się po oddziale i nie zachowją higieny rąk.
W dniu przgęcia zgłoszenia skontaktowano się telefonicznie z pielęgniarka naczelną

oraz pielęgniarka epidemiologiczną Szpitala Tworkowskiego i poinformowano
o zgłoszeniu interwencji z prośbą o podjęcie postępowania Wjaśniającego.

ZKZS podjął stosownedziałania. Dyrekcja podmiotu przesłałapismo Wjaśniające
wraz z określeniempodjętych działań, w trakcie których ustalono:nie zardestrowano
u pacjentów hospitalizowanych przypadku temperatury powyżej 380'C, personel posiada

dostępdo proceduryhigieny rąk oraz możliwośćjd realizacji, ZKZS przekazałulotki
informacgne,,Na czym polegazapobieganie(profilaktyka)przeziębieniui grypie"

Wnioski dotycząceepidemiologii
e

Oceny sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pruszkowskiego dokonano na
podstawie zarejestrowanych chorób zakaźnych zgłoszonych do PPIS.

©

W roku 2018 zostało zgłoszonych 1592 zachorowańna choroby zakaźne,w tym
wszczęto 150 dochodzeń epidemiologicznych.

e

Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych w 2018 roku kształtowała
się na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

©

Opisaną powyżej sytuację epidemiologiczną powiatu pruszkowskiego, określić można

jako stabilną,dzięki staremumonitoringowi Inspekqi Sanitamejw Pruszkowie.
e

Odnotowanowzrost zachorowańi poddrzeń zachorowańna grypę w różnych
przedziałach wiekowych.

e

Odnotowano niewielki wzrost zachorowań na wirusowe zakażeniajelitowe wywołane
przez .Nórowf/my.

8

Odnotowano jedno zachorowanie na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A.

e

Zachorowania na ospę wietrzną są porównywalne co do roku poprzedniego.

e

W porównaniu do lat ubiegłych odnotowano 33 przypadki zachorowańlub podejrzeń
zachorowań na odrę. Na cele epidemiologiczne stwierdzono piętnaście przypadków
zachorowań na odrę, które były potwierdzone laboratoryjnie, cztery przypadki jako
prawdopodobne i czternaście przypadków jako możliwych. Prowadzono czynny
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nadzór nad zachorowaniem lub poddrzeniem zachorowania na odrę w placówkach
oświatowo-wychowawczych, medycznych i zakładach pracy. Prowadzono nadzór nad

wykonaniem
szczepień
ochronnych
osób,które były nieszczepione
lub nie miały
udokumentowanegoszczepienia i były narażone na styczność z osobą chorą lub
podąrzaną o zachorowania na odrę.
e

W nadzorze nad chorobami zakaźnymi w 2018 r. odnotowano lepszą zgłaszalność
zachorowań na choroby

zakaźne, głównie

poprzez

bardzo dobrą współpracę

z podmiotami leczniczymi, które przesyłają zgłoszenia zachorowaniaoraz
z placówkami laboratorMnymi, które przesyłają na bieżąco dodatnie wyniki
laboratoryne.
e

Według analizy kart uodpomień, obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi objętych

jest 33556 dzieci(zgodnie z i]ością kart uodpomieniawykazanąprzez pun](ty
szczepień).
e

Szczepienia ochronne realizowane były zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych
na 201 8 r.

8

W ramach prowadzonego nadzoru nad wykonawstwem szczepień, stwierdzano 23 1
przypadków odmowy rodziców na szczepienie dzieci. Pracownicy PSSE współpracul ą
z personelem medycznym punktów szczepień w zakresie zmniejszenia ilości dzieci

uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych. Rodzice są informowani
o wiążącym na nich obowiązku szczepienia dzieci oraz o skutkach zdrowotnych
wynikających z nieszczepienia dzieci.
e

W 2018 roku zarejestrowanych było 389 podmiotów wykonujących działalność
lecznicza.

©

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

e

W szpitalach wdrożony jest udokumentowany system zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych, prowadzone są rejestry zakażeń szpitalnych i czynników
alarmowych.

e

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce szczepów pałeczek jelitowych
Ezz/erobacrer/aceae
produkujących karbapenemazy(CPE), które nabyły opomość na
większość antybiotyków, podjęto działania w zakresie wdrożenia zaleceń dotyczących

postępowania w przypadku zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych
wywołanych prze Gram ujemne pałeczki z rodziny Elz/erobac/erlaćeae(CPE)
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1.4. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
Nadzorem

r

sanitamym

Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitarnego

w Pruszkowie w 2018 roku objętych było 580 obiektów użyteczności publiczną. Wśród nich

występują obiekty zamieszkaniazbiorowego, obiekty w których świadczone są usługi dla

l

n

ludności, obiekty związane ze sportem i rekreacją, obiekty kultury, dworce i stade kolejowe,
ustępy publiczne itp.

W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganiapowstawaniu chorób, w roku 2018
upoważnieni pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie

n
n

n

przeprowadzili 347 kontroli sanitamych obiektów użyteczności publicznej (w 2017 r. 324

kontrole). Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład ilości obiektów i ilości
przeprowadzonych kontroli sanitamych w zakresie Higieny Komunalna w latach 2015-2018
Wykres 2 Liczba obiektów i liczba kontroli w latach 2015-2018

Liczba obiektów i liczba kontroli w latach 2015-2018

700

600
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n
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11
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20U

r
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[] liczba nadzorowanych obiektów

2018
o liczba kontroli

Zródło: Opracowanie własne.

Wykaz grup obiektów zawarty został w poniższe tabeli 13. Wśród nadzorowanych

obiektów najwięcd jest zakładów z branży ftyzjerskią i kosmetyczne oraz odnowy
biologiczną

(siłowme,

kluby

fitness).

Rozwija

się również

działalność związana

z zapewmeniem całodobowe opieki osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle
chorym. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie obiekty będące w ewidencji są poddawane

kontroli w każdym roku. Coroczną kontrolą objęte są te rodzaje usług, przy świadczeniu
których istniąe największe ryzyko zakażenia,np. zakłady kosmetyczne,fiyzjerskie, tatuażu,
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pływalnia, placówki zapewmalące całodobową opiekę dla osób starszych, niepełnosprawnych
i przewlekle chorych.
Tabela 13 Grupy obiektów kontroli
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zródło: Opracowanie własne.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w ww. obiektach nie stwierdzono rażących

uchybień i nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego, technicznego oraz porządkowego.
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w przypadku dwóch ot)ieKtów wydano zalecenia dotyczące poprawy stanu technicznego
mogącego mieć wpływ na utrzymanie obiektów we właściwym stanie sanitamym. Uchybienia
stwierdzono:
e W pływalni: odpryski farby i zasieki na ścianach w toalecie męskie ogólnodostępnd

l

oraz na ścianach klatki schodowej prowadzącą na zjeżdżalnie i skorodowana

'T

wydano zalecenia, które zostały wykonane w terminie,

obudowa witryny szklaną od strony płyty basenowel przy brodziku dla dzieci

e

n

W aptece: zanieczyszczone powłoki malarskie w pomieszczeniu socjalnym -- wydano
zalecenia, które zostały wykonane w terminie.

We wrześniu 2017 r. rozpoczął się generalnyremont stacji i dworców PKP, które na
'1

11

czas prowadzonychprac zostały wyłączone z użytku. W paździemiku 2018 r. udostępniono
dla pasażerów perony i uruchomiono ruch pociągów pasażerskich.Na dzień 3 1 grudnia 2018

r. trwały jeszcze prace remontowe w budynku dworca kolejowego Pruszkowie. Ponadto,
uruchomiony został nowy przystanek koldowy: Parzniew. Niestety w związku z trwającymi
nadal pracami, nie udostępniono dla pasażerówprzjść podziemnych. Ruch pieszych (dojścia
do peronów) odbywa się przez tymczasowe przedścia przez tory.

Jak wspomniano, największą grupę zakładów na nadzorowanym terenie stanowią
zakłady z branży fryzjerskiej i kosmetycznej. Głównym celem przeprowadzonych kontroli
sanitamych w roku 2018 w zakładach była ocena realizacji art. 16 ww. ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(Dz. U.
t

z 201 8 r. poz. 151 z późn. zm.) w zakresie wdrożenia i stosowania procedur zapewniających

ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi oraz ocena stanu sanitamohigienicznego w zakładach ze zwróceniem szczególną uwagi na:
1)

Stan sanitamo-higieniczny pomieszczeń, w których świadczone są usługi,

2) Utrzymanie czystości i dbałość o sprawność narzędzi oraz higienę osobistą osób
świadczących usługi,

3) Sposóbprzechowywania, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi oraz stosowanieśrodków do

dezynfekcji w aspekcie możliwości zakażeniachorobami przenoszonymiw wyniku
naruszeniaciągłości tkanek oraz innych chorób przenoszonychw trakcie wykonywania
zabiegów niemedycznych.

W marcu 2018 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie

zorganizował szkolenie ,,Higiena i dezynfekcja w gabinetachkosmetycznych, salonach
fi zjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej" -- zapobieganieuchybieniom w procedurach
higienicznych stosowanych w gabinetach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, tatuażu
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l odnowy biologicznej. Szkolenie prowadziła Pani Beata Zalewska -- konsultant naukowy
w firmie

Medilab.

W szkoleniu wzięło

udział około

90 Wjerów

i

kosmetyczek

wykonujących usługi w zakładach na terenie powiatu pmszkowskiego. Każdy z uczestników
otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Tabela 14 Liczba zakładów kosmetycznychi fryzjersko-

W'

porównaniu

do

lat

ubiegłych

kosmetvcznvch stervlizuiacvch narzedzia w latach 2015-2018

Sterylizacjanarzędziwzaktadachkosmetycznychi
''] wzrasta

fryzjersko-kosmetycznych
wlatach
2015-2018
:40

liczba

wyposażonych

zakładów

w

autoklawy

przeznaczone do sterylizacji

-"

narzędzi

okrotnego użytku lub prowadzące

l

Ś ..
Q

/--.\ (

J \-.,"''
'l k. ,,l

sterylizacji poza zakładem(umowa

gU .. L

zewnętrzną).

SteWlizacŁia

' 40

narzędziprowadzonajest przez 49 na

żo

107 zakładów, co stanowi 45,8%

o

(w 2017 r. było to 39 zakładów

2018

L

kłody
sterylizujące
narzędzia

Czyli41,1%).

Zródło: Opracowaniewłasne.

'"'"'''''

na 95

.. r

"-""

W

... .l

trakcie

kontroli

osoby

wykonujące zabiegi podczas których dochodzi 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 fi'zjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologiczną
utrudnia w znacznym stopniu egzekwowanie zaleceń w zakresie sterylizacji narzędzi

1.4.1. Pływalnie
W

roku

2018

Państwowy

Powiatowy

Inspektor

Sanitamy

w

Pruszkowie

przeprowadził kontrole sanitame w trzech pływalniach na terenie powiatu pmszkowskiego :

1) Miejska Kryta Pływalnia KAPRY w Pruszkowie,
2) Basenprzy Gminnym Ośrodku Sportuw Raszynie,
3) Pływalnia przy Centrum Szkoleniowo-Konferencynym, Falenty, AI. Hrabska 4b.
Zarządcy pływalni realizują zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia listopada
201 5 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015

r., poz 2016). Harmonogramykontroli jakości wody na pływalniachna cały 2018 r. zostały
ustalone i zarządzającypływalniami ie realizowali
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W żulb r. przekazano Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi

Sanitamemu w Pruszkowie 305 sprawozdań z badań

jakości wody na pływalniach (w 2017 r. 424). Ponadto,w miesiącach
luty - lipiec 2018 r. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitamy

w Pmszkowie pobrał próby do badań z niecek basenowych, systemów cyrkulaclji wody
basenowd i z natrysków.

n

W wyniku przeprowadzonych badań wody i otrzymywanych sprawozdań Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitamy wydał 12 decyzji nakazującychpoprawęjakości wody na
pływalni, z czego 7 ze względu na parametry mikrobiologiczne.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań i przeprowadzonych kontroli Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitamy dokonał roczną oceny jakości wody na pływalniach. Nie
stwierdzono braku przydatności wody do kąpieli.

Zarządzający kontrolowanymi obiektami dokonują i dokumentuje bieżącą ocenę
jakości

wody

oraz informują

korzystających

z pływalni

o jakości

wody w sposób

przewidziany w ww. rozporządzeniu.

Poza sprawowaniem nadzom nad jakością wody basenową, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitamy w Pruszkowie nadzoruje także warunki sanitamo-higienicznei stan
techniczny hali basenowel, zaplecza technicznego oraz pomieszczeń sanitamo-higienicznych.

W wyniku przeprowadzonych
kontroli w jednej z pływalni stwierdzono:odpryskifarby
i zasieki na ścianach w toalecie męskie ogólnodostępnel oraz na ścianach klatki schodowej

prowadzącej na zjeżdżalnie i skorodowaną obudowę witryny szklaną od strony płyty
basenową przy brodziku dla dzieci -- wydano zalecenia, które zostały wykonane w terminie.

l

Jak każdego roku w czasie przerw technologicznych na pływalniach przeprowadzono
prace

l

modemizacMne polegające, m.in.

sprawdzeniu

elementów technologicznych,

czyszczeniu niecek basenowych, serwisie urządzeń wentylacyjnych itp

1.4.2. Kąpieliska
Na tereniepowiatu funkcjonujejedno kąpielisko zorganizowaneprzez
Miejską Kryte Pływalnia ,,KAPRY" w Pruszkowie w Parku Mazowsze
w Pruszkowie.
MPIEtiSKO

W

lipcu

2018

r.

w

trakcie

trwania

sezonu kąpieliskowego

przeprowadzono kontrolę sanitamą na terenie kąpieliska, w wyniku którą nie

stwierdzono nieprawidłowości. Teren jest wykoszony, utrzymany czysto, wyznaczonoplażę,
umożliwiono skorzystanie z trzech przenośnych nieskanalizowanych toalet publicznych
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Odpady komunalne gromadzonesą w wydzielonym pojemniku na odpady ustawionym
w pobliżu plaży. Organizator odpowiednio zadbał o bezpieczeństwokąpiących się osób
zapewniając właściwy sprzęt ratowniczy. Na podstawie badańjakości wody pobranej przez
upoważnionego pracownika PPIS w Pmszkowie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez
laboratorium

o udokumentowanym

systemie jakości

przed iw

trakcie trwania sezonu

kąpieliskowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie wydał cztery
bieżące oceny jakości wody w kąpielisku każdorazowo stwierdzając przydatność wody do
kąpieli. Ponadto, na bieżąco prowadzona była aktualizacja serwisu kąpieliskowego.

1.4.3. Jakość ciepłej wody użytkowej w budynkach użytecznościpublicznej
W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody w roku 2018 pobrano 112 prób (w 2017 r.

pobrano 52 próby) ciepłą wody użytkowej do badań w kierunku obecności bakterii
Legionella sp. z instalacji c.w.u. w:

©

Placówkach zapewmayącychstacjoname i całodobowe świadczenia zdrowotne
(szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy)

8

Domach pomocy społecznej,

©

Ośrodkach szkolno-wychowawczych,

©

Pływalniach.
W wymku

przeprowadzonych badań wody ośmiokrotnie

stwierdzono naruszenie

wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym w dwóch pływalniach i w zakładach

opiekuńczo-leczniczych. Wykryta obecność bakterii Legionella w jednym przypadku
wskazałana wysokie skażenieinstalaąi ciepłej wody użytkową, w pozostałychskażeniebyło
średnie. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie
w drodze decyzji administracyjnych nakazywał zarządcom obiektów doprowadzenie jakości

wody do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu oraz podjęcie działań zgodnych
z załącznikiem Nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
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Gorąca kąpiel. pobudza układ
krążenb i nerwoW, nie jest

Bakterie Legionella giną natychmiast

wskazana dla osób z problemami
z układenł krążeŃa

90% bakterii LegioneHa ginie w ciągu 2 minut
90% bakteńi LegioneUaginie w ciągu 2 godzin

Cieplakąpiel. zalecanajako
rozluźniająca, lagodząca ból,
relaksqąca; wskazana po wysihu

Dobre waruiflki dła rozwoju bakterii Legbnella

fizycznym

Letnia kąpiel, orzeźvviająca
i uspokajające

H

+=

Legbnela pozmtdą rieaktWme.ale nie giną

''©

Rysunek3 Warunki rozwoju bakterii LegioneUaa temperatura
Zx6d\o\ }\ups://instatreporter.pŁ

Na powyższym schemacie przedstawiono w sposób czytelny, w jakich temperaturach

namnażają się i giną bakterie Legionella. Jak widać, optymalna temperatura dla rozwoju
bakterii jest równeż najczęścid utrzymywana temperaturąwody w instaladi ciepłej wody

użytkowej w budynkach. W związku z powyższym, należy dokonywać okresowych
przegrzewów instalacji podwyższając temperaturę wody >70'C.

W jednym z zakładówopiekuńczo-leczniczych
ponadnormatywną
liczbę bakterii
Legionella stwierdzono w próbach wody pobranych w grudniu 201 8 r. Zarządzający obiektem
zakończył działania naprawcze i potwierdził ich skuteczność przeprowadzonymi badaniami
w lutym 201 9 r. Pozostałe decyzje zostały wydane i wykonane w 201 8 r.
1.4.4.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Powiat

pruszkowski

zaopatrywany

jest

w

wodę

przeznaczoną do spożycia z dwóch podstawowych źródeł
dostaw: wodociągu magistralnego centralnego warszawskiego
eksploatowanego przez Midskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacjiw m.st. WarszawieS.A. oraz z ujęć wód
podziemnych znajdujących się na jego terenie. W roku 2018
ocenie

podlegały

wodociągi

o

charakterze

publicznym

produkujące wodę przeznaczonądo spożycia przez ludzi, wodociągi zakładowe produkujące
wodę do celów komercyjnych i przeznaczoną do spożycia przez mmejszą liczbę ludności oraz

wodociągi lokalne (studnie publiczne i podmioty dostarczającelub wykorzystującewodę
pochodzącąz indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczą lub w budynkach

użyteczności publiczną, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w

podmiotach

działających na rynku spożywczym).

W roku 2018 na tereniepowiatu pruszkowskiegonie działały trzy ujęcia wody i trzy
stacje uzdatniania wody przeznaczone do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Jedna ze stacji
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uzdatniania wody na terenie gtniny Nadarzyn z uwagi na prowadzoną modemizację od
2017 r. jest wyłączona z eksploatacji. Sieć wodociągowa, która powinna być zasilana z teU
stacji była zasilana ze stacji uzdatniania wody w Walendowie. Wyłączone z eksploatacji

zostały również ujęcie i stacja uzdatnianiawody w Dawidach.Zgodnie z informacją
otrzymaną od zarządzającegoujęciem wyłączenie nastąpiło z powodu awarii pomp
głębinowych. Sieć wodociągowaw Dawidach zaopatrywanajest w wodę z SUW w Raszyme
i SUW w Słominie.

Z eksploatacji wyłączone zostały również ujęcie wody i SUW w Krosno
(gm. Brwinów), z którego zaopatrywanebyły cztery bloki dawnego PGR-u. Po wyłączeniu
SUW sieć wodociągowa jest zasilana wodą z wodociągu publicznego w Brwinowie.
Na terenie powiatu pruszkowskiego nie występują ujęcia powierzchniowe służące do

zasilania wodociągów. Na poniższych wykresach przedstawionojak zmieniło się zbiorowe
zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczonądo spożycia od ubiegłego roku
Wykres 3 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę - porównanie 2017 oraz 2018 roku
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Żródło: Opracowanie własne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie, zgodnie z art. 12 i 13
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniuścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, z poźn. zm.) oraz
przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, prowadzi systematycznymonitoring jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi rozprowadzana w systemach wodociągowych
wodociągów publicznych, a także zakładowych i lokalnych. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. la
ww.

ustawy

przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne

(właściciel,

administrator

urządzenia wodnego) zobowiązane jest do prowadzenia regulamej wewnętrznej kontroli
jakości wody i zapewmeniadobrejjakości wody dla odbiorców.
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Próby wody do badań laboratoryjnych pobierane były w ustalonych stałych miąscach

poboru (zlokalizowanych na sieci wodociągowe i midscach czerpania wody przez
odbiorców usług, tzw. punktach zgodności) z częstotliwościązależną od wielkości
produkowanej wody określoną w załączniku nr 3 do obowiązującego rozporządzenia Ministra

]

Wykres 4 Badaniajakości wody przeprowadzoneprzez

Zdrowia

z dnia

7 gmdnia

2017 r.

PPIS oraz wewnętrznie Przez zakłady

bdenlabkośclwodvdospożyclazurzqdzeńzblorowego
"""]
w sprawie

jakości

zaopatrzenia
w wodę

n

wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Próby
wody pobrane przez pracowników
appis

l PIS badane były przez laboratorium

B kontrolawewnętrzna

n
n

Wojewódzkiej

Stacji

Sanitamo-

w

Warszawie.

wewnętrzna

prowadzona

Epidemiologicznej
Kontrola

była przez przedsiębiorców zgodnie
źródło:Opracowanie
własne

z harmonogramem i zakresem badań

zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Pruszkowie.
Badania prób wody w ramach kontroli wewnętrznych prowadzone były przez laboratoria
o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody i zatwierdzonym przez
Państwową Inspekcję Sanitamą. W ramach kontroli wewnętrzną zarządzający wodociągami
przedstawili łącznie 230 sprawozdań z przeprowadzonych badań wody do spożycia (w 201 7 r.

było ich 235). W ramach nadzoru nad jakością wody upoważnieni pracownicy PPIS
w Pmszkowie pobrali 54 próby wody do badań z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Systematyczny monitoring i badanie mikrobiologiczne jakości wody do spożycia ma
na celu

wykrycie

bakterii

wskaźnikowych

świadczących

o potencjalnej

obecności

drobnoustrojów patogennychwywohdących choroby. Zgodnie z rozporządzeniemMinistra
Zdrowia z dnia 7 gmdnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonejdo spożyciaprzez
ludzi(Dz.

U.

z 2017

r.,

poz. 2294)

za bakteriologiczne

wskaźniki

sanitarnego

zanieczyszczenia wody przyjmuje się:

e

Escherichia coli i enterokoki -- dla wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi. Dodatkowooznaczasię bakteriegrupy coli
i Clostridium perfingens, które nie powinny być wykrywane
wpróbce

wody

o

objętości

100 ml

oraz ogólną

liczbę

mikrooraanizmów w 22&2'C DO72 h w próbie wody o objętości l ml
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Wymienione powyżej gatunki(rodzaje) bakterii mogą wywoływać następującechoroby:
e

Escherichia coli - zakażenia dróg moczowych, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunki
zapalenieopon mózgowe-rdzeniowych,
Enterococcus faecalis(enterokoki)

- zakażenia dróg moczowych, zapalenie otrzewnej

oraz zakażenie ran,

e

Clostridium per&ingens - zatrucia pokamlowe.

Spośródpobranych w 2018 roku prób wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi
(PPIS i przedsiębiorstwa wodociągowe) zakwestionowano 20 prób, z czego 9 to próby
pobrane w ramach kontroli wewnętrznej. Przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów

mikrobiologicznych stwierdzono w 9 próbach(bakterie grupy coli, enterokoki, ogólna liczba

mikroorganizmów w 22'C). W 11 próbach stwierdzono ponadnomlatywne parametry
Hlzyczne i chemiczne (nieakceptowalny zapach, mętność, żelazo, nieakceptowalna barwa).

W przypadku stwierdzono obecności bakterii grupy coli w próbie wody pobrano
z wodociągu publicznego w gminie Raszyn, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy

w Pruszkowiestwierdził brak przydatnościwody do spożycia(liczba bakterii grupy coli

12jtk/100ml,enterokokil jtk/100ml) i wydał komunikatdla ludnościW wyniku
przeprowadzonychdodatkowych badań stwierdzono, że przyczyna zanieczyszczeniawody
znajduje się w obrębie stacji uzdatniania wody. W czasie działań naprawczych prowadzonych

na ujęciu i SUW sieć wodociągowazasilanabyła z innego wodociągupublicznego.Po
zakończeniu działań naprawczych i przeprowadzeniu badań wody Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Pruszkowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
W próbach wody pobranych przez PPIS w Pruszkowie oraz
w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającegowodociągiem

zakładowym w gminie Nadarzyn stwierdzono obecność bakterii
gmpy coli w

ilości INPL

z pogorszeniem

jakości

i 46 jtk/100

mikrobiologicznej

ml.

W związku

wody

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie stwierdził brak
przydatności wody do spożycia przez ludzi nakazując podjęcie natychmiastowych działań
zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitamy w Pmszkowie wydał komunikat dla ludności. Po zakończeniu prac zarządzający
wodociągiem przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające doprowadzenie jakości wody

do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie przedstawionych sprawozdańz badań Państwowy Powiatowy Inspektor
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Sanitamy w Pmszkowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz wydał
stosowny komunikat dla ludności .
Bakterie grupy coli w ilości <10jtk/1 00ml oraz ponadnormatywne stężenie żelaza

i nieakceptowalną mętność stwierdzono w próbie wody pobranej z wodociągu zakładowego

]

w Pruszkowie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie po rozważeniu
l

stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez

ludzi oraz wydał komunikat dla ludności wskazując, że woda nadaje się do spożycia po
przygotowaniu oraz, że przygotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia
r'H

spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków

\

i niemowląt. Po przeprowadzonych działaniach naprawczychjakość wody uległa poprawie
H

i wydano komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Warunkową przydatnośćwody do spożycia stwierdzono również w przypadku wody
z wodociągu publicznego ,,warszawskiego" w Michałowicach w związku z przekroczeniem
L

wartości parametrycznej żelaza. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych jakość wody

uległa poprawie i wydano komunikat o przydatności wody do spożyciaprzez ludzi.
W pozostałych przypadkach stwierdzonych przekroczeń wartości parametrycznych, po

wszczęciu postępowania administracgnego zarządzający wodociągiem podejmowali
natychmiastowe
'q

działania

naprawcze. Po otrzymaniu

sprawozdań potwierdzających

doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 7 gmdnia 2017r. w sprawiejakości wody przeznaczonejdo spożyciaprzez ludzi(Dz.
U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie umarzał
postępowanie administracyjne.

Ogólnie, w 2018 r. wydano 4 decyzje nakazujące poprawę jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dwukrotnie stwierdzono warunkową przydatność
wody do spożycia i dwukrotnie brak przydatności wody do spożycia. Wydano 8 komunikatów

dla ludności,18 okresowychocen jakości wody stwierdzających
przydatnośćwody do
spożycia i sześć obszarowych ocenjakości wody.

1.4.5. Działalność pozaplanowa
W 2018 r. rozpatrzono łącznie 35 interwendi, w 2017 r. - 37, przy czym we własnym
zakresie rozpatrzono 23 sprawy, 12 przekazano do rozpatrzenia właściwym organom według

kompetencji na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego. W 2017 r. we własnym zakresie rozpatrzono 25 interwenctji.
Zgłaszane interwenqe dotyczyły głównie:
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1) Złego stanu sanitamego i porządkowego niemchomości, potegi mieszkalnych,
2) Niewłaściwego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń wspólnego użytku takich
jak piwnice, klatki schodowe, zsypy

3) 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
zakładu ftyzjersko-kosmetycznego, toalet w CH,
5) Uciążliwości

związanych

z

działalnością

zakładów

produkcŃnych,

zwłaszcza

dotyczących emigi substancji i hałasu,

6) Niewłaściwego lub braku odbioru odpadów z terenów niemchomości przez firmy
odbierające odpady.

Większość rozpatrywanychinterwencji była bezzasadna,w części okazywała się
bezprzedmiotowa, ponieważ działalność pod wskazanym adresem nie była prowadzona.

Częśćinterwencjidotyczyłaprywatnychposeqi, na które zgodniez art. 26 ust. l ustawy
z dnia 14.03.1985 r. o Państwową Inspekcji Sanitamą państwowy inspektor sanitamy ma
prawo wstępu w razie poddrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia
czynnikami środowiskowymi,

a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona

działalność produkcŃna lub usługowa.

Coraz częściej wnioski o interwencje wpływają za pośrednictwem poczty elektroniczną .
Sekcja Higieny Komunalnej PSSE w Pmszkowie w ramach nieplanowanych działań
statutowych realizuje zadania związane z:

8 Zabezpieczeniem sanitamym imprez masowych -- wydano 15 postanowień na wmosek
organizatorów,
© Nadzorem nad eksumacjami, sprowadzaniem zwłok z zagranicy i wywozem zwłok lub

szczątków ludzkich za granice Rzeczypospolitej Polskiej -- wydano 24 decyzje
zezwalające na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich, 12 postanowień związanych
ze sprowadzeniem zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy il

decyzję zezwalającą

na wywóz zwłok ludzkich za granicę,
e

Wydaniem

opinii

sanitamych

dotyczących

spełnienia

wymagan

sanitamohigienicznych w:
pomieszczeniach przeznaczonych na aptekę lub punkt apteczny,
pomieszczeniach przeznaczonych na hurtownie farmaceutyczne

pomieszczeniach obiektów świadczących usługi hotelarskie
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Wnioski dotyczące działalności higieny komunalnej
Stan sanitamohigieniczny obiektów użyteczności publiczną powiatu pruszkowskiego

w roku 2018 w większości przypadków nie budził zastrzeżeń.Stwierdzonenieprawidłowości
usuwane były na bieżąco bądź w krótkich terminach. W wyniku kontroli dwóch obiektów

l

wydano zalecenia dotyczące poprawy stanu technicznego mogącego mieć wpływ na
utrzymanie obiektu we właściwym stanie sanitamym.
W związku z brakiem aktów wykonawczych do ustawy z dnia ustawy z dnia 5 grudnia

n

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(tekst

jednolity

Dz. U. z 2018 r., poz. 151, z późn. zm.) określających szczegółowe wymagania dla zakładów
fłyzjerskich,

kosmetycznych i odnowy biologicznej

oraz brakiem obowiązku zgłaszania

rozpoczęcia działalności w tym zakresie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitamemu

należy w dalszym ciągu prowadzić wzmożony nadzór nad przestrzeganiem

właściwego stanu sanitamo-higienicznego w ww.

zakładach. Kontrole

w zakładach

prowadzonych przez przedsiębiorców, przeprowadzane są z zachowaniem przepisów ustawy

z dnia 6 marca2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.). Zgodnie z art.

n

48 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 zaopatrzenia w wodę wykazał, że :
.

W

roku

2018

monitoringiem

kontrolnym

i

przeglądowym

objęto

wodę

w 24 urządzeniach wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę (w tym
15 wodociągów),

.

H
n

Głównymi przyczynamikwestionowaniajakości wody były: bakterie grupy coli,
E.coli, mętność, zapach, żelazo

8

W wyniku przeprowadzonychbadańjakości wody zakwestionowano20 prób, z czego
9 pobranych 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 sprawie

jakości wody przeznaczonądo spożyciaprzez ludzi(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

podejmowanodziałania w stosunku do producentów wody, mające na celu
dostosowanie jakości wody do wymagań stawianych wodzie przeznaczono do
spożyciaprzez ludzi
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Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

(właściciele, administratorzy urządzeń

wodnych) zobowiązane są do prowadzenia regulamej wewnętrznej kontroli jakości
wody

i

zapewmenia dobrą

z nałożonych

obowiązków.

jakości

wody

Stwierdzono

dla

poprawę

odbiorców
w

wywiązywały

się

zakresie systematycznego

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

Jakośćwody przeznaczonądo spożyciaprzez ludzi dostarczanejodbiorcomz terenu
powiatu pruszkowskiego pozostała na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.
Do najważniąszych zadań wymagających dalszych skutecznych działań Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie należy:
1) Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i współpraca w tym

zakresie w przedsiębiorstwami wodociągowe-kanalizacŃnymi oraz władzami
samorządowymi,

2) Utrzymanie nadzom obiektów użytecznościpublicznej, w tym z grupy zakładów
fiyzjerskich, kosmetycznych,tatuażu,odnowy biologicznej oraz w innych zakładach,
w których świadczone były łącznie więcej niż jedna z wyżu wymienionych usług,
w celu utrzymania właściwych warunków sanitamo-higienicznych świadczonych
usług,

3) Nadzór nad jakością wody na pływalniach iw kąpielisku.
Poza planowe działalnością Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie
ocenia zabezpieczeniesanitame imprez masowych przeprowadzanych przez organizatorów na
terenach zamkniętych lub w plenerze, prowadzi nadzór nad postępowaniem ze zwłokami

i szczątkami osób zmarłych, w tym nad ekshumac:mami
i przywozem zwłok lub szczątków

ludzkich. Ponadto,na wniosek podmiotów zainteresowanychwydawanesą opinie sanitame
dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na określony rodzaj działalności(apteki, hurtowme
farmaceutyczne, hotele) oraz środków przeznaczonych do przewozu zwłok i szczątków

ludzkich
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1.5. Stan sanitarny żywności, żywienia, przedmiotów użytku
i kosmetyków
W 2018 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie sprawował

bieżący nadzór w zakresiebezpieczeństważywności i żywienia, materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.

W świetle obowiązujących regulacji prawnych, to producent żywności ponosi pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych i wprowadzanych do obrotu
artykułów spożywczych. Prawo żywnościowe stanowi, że żywność niebezpieczna nie może
być wprowadzana do obrotu, co zostało jednoznacznie określone w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady NR 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołuyącym Europejski Urząd
ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa

zywnosci.

Działania Państwowej Inspekcji Sanitamej podejmowanew ramach urzędowej kontroli
żywności mają zapewnić stałe monitorowanie jej bezpieczeństwa i jednocześnie zapobiegać
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia konsumentów.
W celu zapewnienia skutecznego działania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem
żywności, urzędowe kontrole żywności przeprowadzane były zgodnie z kompetencjami

określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwieżywności i żywienia,

ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekclji Sanitamą oraz w oparciu
o rozporządzenie ParlamentuEuropąskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności

z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt
i dobrostanu zwierząt.

Sposób przeprowadzania kontroli prowadzony był w oparciu o procedury kontroli
opracowane i wprowadzone do stosowania zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitamego

Nr 104/2017 w sprawie procedur przeprowadzaniaurzędowej kontroli żywności oraz
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywnością oraz kosmetykami.
Wykaz grup nadzorowanych obiektów na przestrzeni kilku lat przedstawia tabela 15.
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Tabela 15 Zakłady produkcji obrotu żywnością,wyrobami do kontaktów z żywnościąi kosmetykami

Lp.

Grupa obiektów
Zakłady produkcji żywności

1.

2.

Zakłady obrotu żywnością

3.

Zakłady 4'wienia zbiorowego otwartego

4.

Zakłady
zamkniętego

4'wienia

zbiorowego

W 2018 roku na terenie powiatu pruszkowskiegoewidenqonowanowięcą niż
w 2017r. zakładów produkujących i wprowadzających żywność do obrotu, materiały
i wyroby przeznaczonedo kontaktu z żywnością oraz kosmetyki. Na przestrzeni kilku lat
można zaobserwować tendencję wzrostową

liczby obiektów

w poszczególnych grupach

zakładów

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniu podpisanym przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitamego w Pruszkowie (:P.f)ZSD
i Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Pmszkowie (IPŁ}O w wytypowanych obiektach odbywają się przynaymmej raz
w roku wspólne kontrole (akcŃne i tematyczne). W 201 8 r. podejmowano wspólne działania

kontrolne cykliczne w związku ze wzmocnieniem działań związanych ze zwalczaniem
Ań kańskiego Pomoru świń ASF -- przeprowadzano kontrole punktów sprzedaży mięsa
i wyrobów mięsnych na targowiskach, podczas których ustalano źródło pochodzenia mięsa,

wyrobów mięsnych,sprawdzanodokumentacjedotyczącąidentyfikowalności.
W 201 8 roku przeprowadzono wspólne kontrole w:
e

3 zakładach garmażeryjnych,

e

2 stoiskach ze sprzedażą wędlin zlokalizowanych na targowiskach (w których

przeprowadzono
5 kontroli),
8

l zakładzie produkującym zupy.

Prowadząc własne kontrole, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
dotyczących nieprawidłowej jakości wprowadzanych do obrotu środków spożywczych
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pochodzenia zwierzęcego, OPIS przekazuje mtormacJe właściwym miejscowo organom
Inspekcji WeterynarMną.
Stan sanitamy nadzorowanych obiektów PPIS ocenia zgodnie z jednolitymi

proceduramiurzędową kontroli żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonychdo

l

n

kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych, uwzględniającymi przepisy w zakresie
wymagań higieniczne--sanitarnych.

W wyniku kontroli w 2018 roku wydano więcej niż w 2017 roku decyzji
administracgnych (w 2018 r. -- 47, 2017 r.

28). Decyzje nakazującedotyczyły przede

wszystkim poprawy stanu technicznego zakładów.

Wydano także więcd niż w roku ubiegłym decyzji dotyczących unieruchomienia
działalności zakładu, ale mmel niż w 201 6 (w 201 8 r. -- 3, w 201 7 -- 1, 201 6 r. -- 9).

Porównanie danych przedstawia tabela 16.
Tabela 16 Kontrola obiektów produkc.ii i obrotu żywności
Lp.

1.

n
n

2.
3.

Wyszczególnienie

Liczba skontrolowanychobiektów
produkcji i obrotu 4wnością,
materiałami do kontaktu z żywnością
Liczba skontrolowanychobiektów
produkcji i obrotu kosmetykami
Liczba kontroli razem

7

W oparciu o arkusze oceny stanu sanitamego w 201 8 r. oceniono mniej o 25 obiektów

wstosunku do roku 2017 (2018 - 62, 2017 -

87). Procentowy udział obiektów

nieodpowiadających wymaganiom wynosił 9,7 % i był nieznacznie wyższy w stosunku do

2017 r., gdzie wynosił 9,2 %.
Zestawienie danych na przestrzeni lat przedstawia tabela 17.
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Tabela 17 Wyniki kontroli zakładów produkcji i obrotu żywności

Lp. Wyszczególnienie ;j;l]
. l Liczba
skontrolowanych
l ...
obiektów
Liczba obiektów

2. l nieodpowiadalących

Rok l Rok

Rok

20]6

2017

2018

491

424

374

336

15

2

8

6

9,2%

9,7

90

64

2012
Rok 1 2013
Rok 2014
]iikÓ]1 2015
;tok

582 l 443 l 520 l

11

3

8

7,14%

1,7%

5,6%

105

77

73

23

wymaganiom

Udział obiektów

3. l nieodpowiadalących

l 13.9%

i,3% l

9,2%

wymaganiom

Liczba nałożonych

4. l mandatów
karnych
w

124

110

108

roku

5. :jałoz«.emandawr.k.37550 27850 30300 46950 41250 472;i] i;;;lr'rS2200
Udział nałożonych
6

mandatów w
15,1%

przeprowadzonych

8,6%

13,3%

18,5%

17,7%

20%

l 18,5%

14,6%

kontrolach
średnia wysokość
7. 1 mandatu w roku w

258,00 l 362,00 l 415,00 l 379,00 l 375,00

437,00

503

429

złotych

Udział

2,0% l 1,6% 1

8. l zakwestionowanych

1,1%

o%

o% l 0,75%

1,7% l 0,2%

próbek 4'wności
Zródło: Opracowaniewłasne.

Stan techniczny pomieszczeńniektórych zakładów produkcyjnych był nadal
niezadowalający.

Największe

zastrzeżenia budziły

te

obiekty,

które

funkcljonują

w kilkudziesięcioletnich budynkach zaadaptowanych w celu prowadzenia produkcji
spożywczej. ściany wymagały malowania, posadzki naprawy lub wymiany. Dlatego też
większość wydanych decyzji podobnie jak w latach ubiegłych dotyczyła konieczności
przeprowadzenia prac remontowych.

Na podstawie danych z 2018 r. można wnioskować, że ogółem zwiększyła się
nieznacznie liczba obiektów

sanitamo-higieniczny

w

nieodpowiadających

zakładach żywienia

wymaganiom.

zbiorowego

Pogorszeniu uległ

otwartego i

stan

zamkniętego,

nieznacznemu polepszeniu uległ stan w piekamiach, w których stwierdzono mniejszy odsetek

zakładów niezgodnych w porównaniu do 2017 r. Polepszeniu w stosunku do 2017 r. uległ
także stan sanitamy w ciastkamiach, wytwómiach lodów, magazynach hurtowych

w 201 8 r.

nie stwierdzono zakładów niezgodnych. Znacznemu polepszeniu uległ stan sanitamy
w sklepach -- zakładów tych w 2016 r., 2017 r. i 201 8 r. nie oceniono jako niezgodne.

Stabilny stanutrzymuje się w grupach zakładów produkcyjnych, takich jak: automaty

do lodów, przetwómieowocowo--warzywne,
zakłady garmażeWlne,
wytwómie wyrobów
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cukiemiczych, inne wytwómie żywności - w grupach tych przez wiele lat nie notowano
zakładów nie odpowiadających wymaganiom.

Za stwierdzonepodczaskontroli uchybieniahigieniczno--sanitarne
nałożono mnie
mandatów kamych niż w 20 17 r.:
W 2017 roku 90 mandatów na łączną kwotę 38650,00 złotych

W 2018 roku 64 mandaty na łączną kwotę 32200,00złotych.
Udział nałożonych mandatów kamych w stosunku do liczby przeprowadzonych
kontroli wynosił 14,6%, natomiast w 2017 r. udział ten był nieznacznie większy i wynosił
18,5%. Srednia wartość mandatu w 2018 r. nieznacznie zwiększyła się w porównaniu do
201 7 r. i wynosiła 503 zł (w 2017 r.

429 zł).

Mandaty kame nakładanebyły głównie za następująceuchybienia
1)

Brak czystości i porządku w pomieszczeniach zakładu,

2)

Brudno utrzymane pomieszczenia produkcgne oraz socjalno--sanitarne,

3) Brudna powierzchnia maszyn, urządzeń i sprzętu, wyposażenia meblowego oraz
sprzętu i wyposażenia mających kontakt z żywnością,

4)

Brak segregaqi przy przechowywaniu odzieży wierzchniej i ochronnej,

5) Niewłaściwa higiena osobista personelu (brak prawidłowej odzieży ochronna, brak
zabezpieczenia włosów),

6)

Brak orzeczeń do celów sanitamcr-epidemiologicznych personelu,

7)

Brak środków do higienicznego mycia i ruszenia rąk,

8) Nieprawidłowo przechowywany sprzęt produkcŃny, elementy maszyn, naczynia
kuchenne i stołowe

narażone na zanieczyszczenia,

9) Nieprawidłowo przechowywaneartykuły spożywcze, narażone na wtóme
zanieczyszczenia(brak prawidłowej segregacji surowców, półproduktów i wyrobów
gotowych,

nieopakowane

środki

spożywcze

przechowywane

w

otwartych

polemmkach, niezabezpieczoneprzed zanieczyszczeniami),
10) Brak zachowanej ciągłości łańcucha chłodniczego -- artykuły spożywcze wymagające
przechowywania w

obniżoną

temperaturze eksponowane poza urządzeniami

chłodniczymi,
11) W sprzedaży artykuły spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia lub

daty minimalnej trwałości,
12) Brak prowadzoną identyfikowalności dostawcówśrodków spożywczych,
13) Brak wdrażaniaw zakładachzasadGHP/GMP/HACCP
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W 2018 roku wystąpiły 2 przypadki prowadzenia działalności bez uzyskania decyzji
zatwierdzającel

Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitamego,

l

przypadek

prowadzenia działalności niezgodnie z wydaną decyzją oraz l przypadek niewłaściwego
oznakowania środków spożywczych, 2 przypadki braku podania infomlacji konsumentom
o zastosowanych substancjach alergennych.

W przypadkach tych PPIS skierował do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitamego w Warszawie wnioski o nałożenie kary pieniężną na podstawie art. 103 us/mty
z dn/a 25 sierp/zia 200ó r. o óeżp/ećzeńsn'fe 4wnośc/ f ź},wienia. Nałożone zostały kary

pieniężnenałącznąkwotę9000złotych.
Wykres 5 Liczba kwestionowanychprób żywności w latach 2007-2018

iloŚĆ

kwestionowanych
próbek (szt.)

2007 2009 2011 2013 2015 2017
lata
Ociastkarnie

asklepy spożywcze
ohurtownle
azakłady garmażeryjne
zmiejsca obrotu materiałami do kontaktu z żywnością
D
Zródło: Opracowanie własne.

Powyższy wykres 5 przedstawia liczbę pobranych prób żywności, które nie spełniały
wymagan.

Od 2008 roku można obserwować zmmejszającą się znacznie liczbę prób

zakwestionowanych,w 2017 r. nie kwestionowano żadną z pobranych próbek, natomiast
w 2018 r. kwestionowano 5 próbki.
W 2018 r. następowało dalsze zwiększanie liczby zakładów z wdrożonymi systemami

zapewnieniajakości zdrowotną żywności
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Zestawienie danych przedstawia tabela 18.
Tabela 18 Zakłady z wdrożonymi zasadamiGHP/GMP i HACCP
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba zakładówz wdrożonymi
zasadamiGHP/GMP

Liczba zakładówz wdrożonym
zasadamiHACCP
żródło: Opracowanie własne.

Na koniec roku z wdrożonymi zasadami GHP/GMP było 1325 zakładów, natomiast

systemHACCPwprowadziło559zakładów.
Wykres 6 Zakłady z wdrożonymi zasadamiGHP/GMP i HACCP w latach 2007-2018

1400
1200
1000
800
liczba za kładów

600

IGHP,GMP
IHACCP

400
200
0

2007

2009

2011

2013

2015

2017

lata

Zródło: Opracowanie własne

Systematycznie zwiększa się liczba zakładów stosujących zasady Dobrą Praktyki
Higieniczne

(G/irP?, Dobro

Praktyki

Produkcynd

ĆGA/P? i System Analizy

Zagrożeń

i Krytycznych Punktów Kontroli (7?CCCP?.

Porównanie danych liczbowych dotyczących stanu sanitamego poszczególnych
rodzajów obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku w 201 8 r. do danych z 2017 r.
w kolejności od obiektów o najgorszym stanie sanitamym przedstawia tabela 19.
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Tabela 19 Stan sanitarny poszczególnychrodzajów obiektów żywności , żywienia i przedmiotów użytku
w 2018r. w porównaniu do danych z 2017 r.
Liczba obiektów
ocenionych
według
ewidencji

Rodzaj obiektu

% obiektów nie odpowiadających
wymaganiom w stosunku

w oparciu
o arkusz

do sklasyfikowanych

oceny stanu
sanitarnego

2018r
zakłady usług cateringowych
zakłady żywienia zbiorowego
otwarte

w tym zakładymałą
gastronomii
3

piekamie
ło: Opracowanie własne

Na podstawie danych z 2018 r. można wnioskować, że ogółem zwiększyła się
nieznacznieliczba obiektów nieodpowiadającychwymaganiom (w 2015 r. procent obiektów
nie odpowiadających wymaganiom w stosunku do ocenionych na podstawie arkuszy oceny

stanu sanitamegowynosił 9,2%, w 2016 r. wynosił 1,3%, natomiast w 2017 r. wzrósł
i wynosił 9,2%,w 2018r. natomiastrówneż wzrósł i wynosił 9,7%). Pogorszeniuuległ stan
sanitamcr-higieniczny

w

zakładach żywienia

zbiorowego

otwartego i zamkniętego,

nieznacznemu polepszeniu uległ stan w piekamiach, w których stwierdzono mmejszy odsetek

zakładów niezgodnych w porównaniu do 2017 r. Polepszeniu w stosunkudo 2017 r. uległ
także stan sanitamy w ciastkamiach, wytwómiach lodów, magazynach hurtowych -- w 2018 r.

nie stwierdzono zakładów niezgodnych. Znacznemu polepszeniu uległ stan sanitamy
w sklepach-- zakładów tych w 2016 r., 2017 r. i 2018 r. nie ocenionojako niezgodne.
Stabilny stan utrzymuje się w grupach zakładów produkcgnych, takich jak: automaty

do lodów, przetwómieowocowcr-warzywne,
zakłady gamlażerŃne,wytwómie wyrobów
cukiemiczych, inne wytwómie żywności - w grupach tych przez wiele lat nie notowano
zakładów nie odpowiadających wymaganiom.

Nadal wiele zakładów kontynuowała prace modemizacyne zmierzającedo poprawy
warunków

higieniczne-sanitamych,

kilkadziesiąt

w

ostatnim

roku

wdrożyło

zasady

GHP/GMP/HACCP, pozostałe są w trakcie wdrażania wewnętrznej kontroli jakości
zdrowotną żywności.
Dane o liczbie obiektów niezgodnych z wymaganiami przedstawia wykres 7.
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Wykres 7 obiekty produkcji i obrotu żywnością niezgodnych z wymaganiami w latach 2007-2018

l

% obiektów

niezgodnych z
wymaganiami

n
n
n

2007 2009 2011 2013 2015 2017
lata
azakłady żywienia zbiorowego otwarte

azakłady żywienia zbiorowego zamknięte

Dsklepy spozywcze

asuper, hipermarkety
ociastkarnie

Bpiekarnie

n

Bmagazyny hurtowe
Zródło: Opracowanie własne.

n
li

W dalszym ciągu zauważa się, że stan sanitamo-higienicznyobiektów żywności
i żywienia, funkqonujących na nadzorowanym terenie jest zróżnicowany. Na terenie powiatu

[

działają zarówno obiekty nowoczesnenp. duże zakłady produkcyne, obiekty żywienia

[ł\

starszych,jak i stare, mieszczące się w małych obiektach, które są pozbawione są możliwości

zbiorowego, markety, kuchnie w szkołach i nowootwierających się domach opieki dla osób

rozbudowy i modemizacji.

P

W wielu zakładach żywieniowo -- żywnościowych stan sanitamy ulega systematycznej

poprawie, dzięki coraz większą świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących
wymagań oraz wdrażaniu i stosowaniu zasad dobrej praktyki higieniczne (GHP), dobrą
praktyki

produkcyjnej

(GMP), a także wprowadzaniu systemu HACCP to jest Systemu

Analizy Zagrożeńi Krytycznych
Punktów Kontroli.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji z kontroli sanitamych za rok 2018,

można stwierdzić, że większość uchybień stwierdzanychpodczas kontroli, wynika

P

lł

z nieświadomości pracowników zatrudnionych w sektorze spożywczym, w tym z brakiem
szkoleń, które winni zapewnić przedsiębiorcy i brakiem wdrożenia systemu HACCP oraz
zasad dobrą praktyki higienicznej i produkcynd.

Analiza nieprawidłowości

i niezgodności

w zakładach produkujących środki spożywcze pozwala stwierdzić, że w pełni wymagania
prawa

żywnościowego

spełniają

duże firmy,

ukierunkowane

na jakość

produktu

i zadowolenie klienta, wdrażające systemy jakości w każdym obszarze działalności
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W związku z nieprawidłowościami stwierdzanymi podczasprowadzenia bieżącego nadzoru
sanitamego wydawano decyzje administracMne nakazujące ich usunięcie. Za nieprawidłowy

bieżący stan sanitarny nakładano mandaty kame, natomiast w celu poprawy złego stanu
technicznego, wydawano decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień.

Na podstawie analizy wyników kontroli dotyczących zakładów żywieniowo

żywnościowychmożna wnioskować o ogólnej poprawie stanu sanitamegozakładów
produkcji żywności w porównaniu do roku ubiegłego. Stan sanitamy tych obiektów ulega
systematycznel poprawie. świadczy to o coraz większą świadomości przedsiębiorców

i podjętych działań w celu poprawy stanu higieniczne--sanitamego,
a także wdrażaniu
i stosowaniuzasaddobrej praktyki higieniczne (GHP), dobrą praktyki produkcyną (GMP)
oraz wprowadzaniu systemu HACCP. Ogółem w zakładach wzrosła liczba obiektów

z wdrożonymi zasadami GHP i GMP oraz zasadami systemu HACCP. Przedsiębiorcy
w ramach wewnętrznej kontroli często sami decydują się na modemizację pomieszczeń, a tym
samym poprawę stanu technicznego obiektów.

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwazdrowotnego żywności
będzie kontynuowany nadzór sanitamy szczególnie w obszarach,w których w dalszym ciągu
stwierdza się nieprawidłowości takie jak: brak wdrażanych i skutecznych systemów kontroli

wewnętrznej, brak prawidłowego znakowania wyrobów, brak identyfikowalności surowców

i produktów, wprowadzaniedo obrotu środków spożywczychniewłaściwą jakości, brak
zachowania łańcucha chłodniczego, nieprawidłowe procesy mycia i dezynfekcji.

Konieczna jest także kontynuacja uzupełniania wiadomości oraz stały instruktaż

prowadzony w czasie kontroli sanitamych. Bardzo ważnym elementemjest współpraca
producentów z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitamd w rozwiązywaniu
problemów, co bardzo częstojest czynnikiem pomagayącym
i mobilizującym do poprawy
stanu sanitamego obiektów i polepszeniajakości produkowano żywności.

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

w

zintegrowanych

doskonalenie wiedzy

strukturach

pracowników,

Unii

poprzez

Europejskiej,
udział

w

konieczne jest

szkoleniach

ciągłe

wewnętrznych

i zewnętrznych.
Ponadto, w trosce o ,,zdrowie publiczne", niezbędne jest kontynuowanie działań
edukacgnych

prowadzących

do

wzrostu

świadomości

społeczeństwa

w

zakresie

bezpieczeństwa żywności i żywienia, a także upowszechniania wiedzy nt. racjonalnego
żywienia i zdrowego trybu życia.
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r
Obiekty produkcji i obrotu żywnością

1.6.

1.6.1. Wytwórnie lodów
Produkcjalodów tradycgnych w 2018 r.

a

prowadzona była w 10 obiektach, w tym
w l nowouruchomionym:
3 w Pmszkowie,

n

2 w Piastowie,
2 w Raszynie,

t

l

l w Jankach,

b

l w Brwinowie,
l w Otrębusach
Jest to głównie produkcja sezonowa.
i

Wytwómie lodów tradycynych w przeważającejliczbie są prowadzoneprzy
ciastkamiach jako odrębne działy tych zakładów.

l

Stan techniczny w tych zakładach nie budził zastrzeżeń. We wszystkich produkcija oparta jest

na bazie półproduktów, d. past lub sypkich koncentratów,bez używaniajal .

r

We wszystkich zakładachwdrożone zostały zasady GHP/GMP oraz zasady systemu
HACCP. Pobrane próbki wyrobów gotowych podobnie jak w poprzednich latach nie były
kwestionowane. W roku 2018 w większej liczbie zakładów niż w 2017 r. stwierdzono

r

uchybienia: w

2017

1, w

2018 w 3 zakładach podczas kontroli

stwierdzono

nieprawidłowości w zakresie stanu sanitamo-higienicznego:brudne posadzki, brudno
utrzymane pomieszczenia produkcyne i socjalne, niedomyty sprzęt produkcŃny, brudne
urządzenia chłodnicze, zniszczony sprzęt pomocniczy, ściany, suHity wymagające malowania,
nieprawidłowo przechowywane surowce narażone na zanieczyszczenia, brak prowadzonych

na bieżąco rąestrów GHP/GMP/HACCP, w jednym zakładzie brak właściwie wykonanych
badań właścicielskich gotowych wyrobów. Za stwierdzone uchybienia nałożono 3 mandaty
kame w wysokości 2800 zł. (w 2017 r. -- l mandat w wysokości 700 zł.).

W l zakładzie w centmm handlowym Janki ze względu na bezpośredniezagrożenie
ł

zdrowia

konsumentów,

decyzja z rygorem

natychmiastową

wykonalności

nakazano

zamknięcie całego zakładu do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień -- zakład dostosował
się do wydaną decyzji, uchybienia zostały usunięte i zakład wznowił działalność.
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1.6.2. Automaty do lodów
Podobne Jak w 2017 r. działalność prowadzona była

w l zakładzie funkcjonującym sezonowo usytuowanym
w Pmszkowie. Zakład ten stanowi wydzielona część zakładu
gastronomicznego. Lody sporządzane są z koncentratów sypkich
służących do przygotowywania mieszanki. W zakładzie w 2018 r.

stwierdzono uchybienia bieżącego stanu czystości i porządku:
brudna podłoga, bmdny zlew pomocniczy, ponadto brak badań
właścicielskich

produkowanych wyrobów,

brak

prawidłowo

wdrożonych procedur opartych na zasadachsystemu HACCP. Za

stwierdzoneuchybienia nałożono mandat kamy w wysokości 300 zł.

Podczas

przeprowadzonej kontroli sprawdzającei stwierdzono, że uchybienia zostały usunięte

Pobranepróbki wyrobów gotowych nie były kwestionowane.

1.6.3. Piekarnie

Ilość piekami nie zmieniła się
i podobnie jak w 2017 r. wynosiła 15. Jeden
zakład zaprzestał działalności, l zakład został

w 2018 r. nowoumchomiony. Większość
zakładów to długo istniejące rzemieślnicze

wytwórnie rodzinne o małą mocy
produkcyjnej. Działają w budynkach
wymagających remontów.

Wyroby

sprzedawane są na terenie powiatu pmszkowskiego i powiatów ościennych.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w 2018 roku zaobserwowanopolepszenie stanu
sanitamego obiektów ocenianych na podstawie arkusza stanu sanitamego. W grupie tych
obiektów w 2018 r. oceniono l zakład jako niezgodny, natomiast w 20 17 r. 2 zakłady.
W zakresie bieżącego stanu czystości i porządku najczęściej stwierdzane uchybienia

to: bmdne posadzki, brudno utrzymane pomieszczeniaprodukcgne i socjalne, niedomyty

sprzęt produkcyjny, przechowywany w nieodpowiednich miąscach, zniszczony sprzęt
pomocniczy, ściany, sufity wymagające malowania. Za wymienione wyżej uchybienia
nałożono 4 szt. mandatów kamvch na kwotę 2000 zł
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W 2018 r. wydano l decyzję nakazująca usunięcie uchybień w wyznaczonym
terminie, w 2017 r. natomiast 2 decyzje.

Za wymienione uchybienia nałożono mniej mandatów niż w 2017 r. (w 2018 r.
4 sztuki na sumę 2000 zł., w 2017 r. -- 6 sztuk na sumę 2800 zł.).

1.6.4. Ciastkarnie
W 2018 roku w powiecie pmszkowskim wzrosła liczba ciastkami o nowopowstałe
zakłady i wynosiła 22. W porównaniu do 2017 r. stan sanitamcr-higieniczny w tej grupie uległ

nieznaczną poprawie. W mniejszej ilości zakładów
stwierdzono uchybienia sanitamcr-higieniczne.
W zakładach stwierdzano:
Brak segregacji artykułów spożywczych w chłodni,

Brak

badań właścicielskich

na produkowane

wyroby,
Brudne ściany, sufity wymagające malowania,

Brak wydzielonego miejsca na sprzęt porządkowy i środki czystości
Brudne umywalki w pomieszczeniach zakładu,
Brudny sprzęt produkcyjny,

Bmdno utrzymane pomieszczenia zakładu,
Brudne szafki pracownicze,

Brudno utrzymany magazyn mąki,

Brak prowadzonychrejestrów z zakresuGHP, GMP, HACCP
Przedsiębiorcy ukarani zostali 3 mandatami kamymi w wysokości 1100 zł.
W 2017 r. w tej grupie obiektów nałożono większą ilość mandatów na mmąszą kwotę - 6 na
kwotę 900 zł.
Pobrano 35 próbek wyrobów gotowych, które nie były kwestionowane
1.6.5

Przetwórnie owocowo-warzywne

W 2018 roku podobnie jak w 2017 r. funkcjonowały
3zakłady

przetwórstwa

W l skontrolowanym

owoców

zakładzie

i
,,Polska

warzyw.
Róża"

stwierdzono uchybienia za które nałożono mandat kamy

n

3

w wysokości500zł.
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stwier(lzono:
Brak warunków do mycia owoców,
Brak warunków do mycia sprzętu pomocniczego,
Sciany, sufity w pomieszczeniach zakładu wymagające malowania,

Ubytki w podłodze w pomieszczeniach zakładu,
Brudno utrzymane pomieszczenia magazynowe,

Brak prawidłowego oznakowaniaproduktów,
Niewłaściwa prezentacja produktów w katalogu branżowym,

Brak rejestrów z wykonywanych czynności ujętych w systemie HACCP

Przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, podczas którą stwierdzono, że uchybienia

sanitarno porządkowe zostały usunięte. Decyzją administracŃną nałożono obowiązki
zapewnienia właściwego stanu technicznego pomieszczeń

1.6.6. Zakłady garmażeryjne
PPIS w roku 2018 nadzorował 4 wytwómie garmażeryjne. W 3 zakładach PPIS
przeprowadził wspólne kontrole z PLW. Są to niewielkie wytwómie w zaadaptowanych na
ten cel pomieszczeniach. Produkty sprzedawane są przede wszystkim na rynku lokalnym .

W zakładach wdrożone są systemy HACCP. W wytwómiach tych zaobserwowano
polepszenie stanu sanitamcr-higienicznego w stosunku do roku ubiegłego. W obiektach tych
nie stwierdzono uchybień.

1.6.7. Zakłady zbożowo-mb'narskie
Jedynym zakładem td branżyjest płatkamia

w Pruszkowieprzy 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

zasady

GHP/GMP/HACCP
W 201 8 r. zakład nie został zaplanowany do kontroli
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1.6.8.

Zakłady wyrobów cukierniczych

W 2018r. w tą grupiepodobnie
jak w 2017r. ewidencjonowano
4 zakłady,w tym
l w Raszynie wznowił zawieszona w latach ubiegłych działalność.
Największy

i najnowocześniejszy jest Zakład Wyrobów

Cukiemiczych

,,Carletti"

w Pruszkowie, w którym utrzymywane są systemy jakości, w tym również system HACCP

Produkuje wyroby cukiemicze głównie z surowców pochodzącychz Danii. Większość

wyrobów gotowych przeznaczonajest na rynek Unii Europejskie, poprzez zakład
macierzysty w Danii, skąd dystrybucja odbywać się może do krajów trzecich.

W 2018 r. w td grupie obiektów, podobniejak w roku 2017 r. nie stwierdzono,
nieprawidłowości.
1.6.9.

Wytwórnie majonezu i musztardy

Jedynym zakładem jest Wytwórnia
MOSSO

KEWPIE

wPuchałach

w

POLAND
gminie

SP. z

Raszyn.

o.o.

Oprócz

majonezu, musztardy, soków na bazie majonezu
produkowany

jest

również

chrzan.

Zakład

zajmuje się także dystrybucją

krajową

przetworów

owocowo--warzywnych

n

rl

wytwarzanych na zlecenie przez zewnętrznych producentów. Produkowane wyroby
dystrybuowane są na rynek krajowy i ok. 5 % do USA.

W 2018 r. w zakładzie przeprowadzonazostała kontrola interwencyjna w związku
z interwencją klienta dotyczącą obecności pająka w słoiku z selerem. Podczas kontroli
ustalono producenta ww. środka spożywczego i przesłano stosowną informację właściwemu

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu. Ponadto sprawdzono warunki
magazynowaniaproduktów -- nie stwierdzono nieprawidłowości, komisyjnie także poddano

otwarciu losowo wybrane słoiki z produktem będącym w magazynie -- nie stwierdzono
obecności ciał obcych.
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1.6.10. Wytwórnie

suplementów diety

W 2018 r. podobnie jak w 2017 r. pod nadzorem

znajdowały się 2 wytwómie

suplementów diety:

l zakładw żółwiniei l zakładw Pmszkowie
-działalność

w

zakładach

odbywa

się

w

zakresie

produkcji i konfekcjonowaniasuplanentów diety na
+

zlecenie z powierzonego materiału.

J

W 2018 r. przeprowadzono kontrolę w l zakładzie,

podczasktórej nie stwierdzononieprawidłowości.
1.6.11. Inne wytwórnie żywności

W grupie teJ ewidencjonowano podobnie jak w roku ubiegłym 34 zakłady. Do grupy

innych wytwómi żywnościzaliczono zakłady konfekcjonująceśrodki spożywcze:owoce
i nasiona suszone, mieszanki śniadaniowe, oleje, produkty zbożowe i inne środki spożywcze,

punkt wypalania kawy, obieralnię warzyw, zakład kriogenicznego mielenia buszu, a także
15 gospodarstwrolnych wytwarzających płody rolne w ramachprodukcji pierwotnej.
Spośród

15 zarejestrowanych producentów,

uprawę warzyw

liściastych

prowadzi

10 gospodarstw -- kapusta, l gospodarstwo prowadzi uprawę sałaty lodową, natomiast nie
występują uprawy owoców miękkich.

W 2018 r. przeprowadzonokontrolę w 2 gospodarstwachrolnych, w których odbywa

się produkcjapodstawowa
warzyw okopowychi warzyw liściastych,w tym
w l gospodarstwiewspólnie z Wojewódzką Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W l zakładzie stwierdzono w zakładach brak opracowanych i wdrożonych zasad GHP/GMP
-- w związku z powyższym nałożono mandat kamy w wysokości 200 zł., uzgodniono termin
realizacji -- obowiązek został zrealizowany. Podczaskontroli udzielano instmktażu w zakresie
zapewnienia prawidłowych

warunków

sanitamo--higienicznych

przy

prowadzonych

uprawach.

W 2018 r. ewidencjonowano l gospodarstwo rolne w ramach Rolniczego Handlu
Detalicznego w miejscowości Opacz Mała w zakresie produkcji żywności pochodzenia
niezwierzęcego w wamnkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych

upraw w ramach rolniczego handlu detalicznego w zakresie przetwórstwa -- przecier
pomidorowy, ogórki konserwowe,ogórki w chili -- zakład wpisany do rąestru w 2017 r.,
w 2018 r. przeprowadzonokontrolę w zakładzie-- nie stwierdzononieprawidłowości.
Strona 73 z 134

1.6.12. Sklepy spozywcze

W 2018 r. pod nadzorem PPIS znajdowało się 776 sklepów. Ilość ta wzrosła

w porównaniu z rokiem 2016, gdzie zarejestrowanychbyło 717 sklepów z powodu otwarcia
nowych zakładów. W 2018 r. wydano 52 decyzje zatwierdzające do prowadzenia
działalności, w tym 5 obiektów zaliczono do supermarketów.

Wśród sklepów wyróżniono 34 super i hipermarkety, w tym 5 uzyskało decyzje
zatwierdzającew 2018 r. w związku z modemizacją lub powstaniem nowych obiektów. Na
terenie powiatu

pmszkowskiego

9 głównych sieci handlowych

obrót detaliczny

artykułów

spożywczych prowadzi

wykaz zawiera tabela 20.

Tabela 20 Sieci handlowe

Lp.
1.

2.

Firma

Adres siedziby

Auchan Polska

05 500 Piaseczno

SP. z o.o.
Carrefour Polska

ul. Puławska46

SP. z o.o.

ul. Targowa 72,

03--734 Warszawa
62--080 Tamowo

3.

4.

Lidl Polska Sklepy
Spod'wrze Sp. z o.o.
sp. k.

Podgóme

Jankowice
ul. Poznańska 48

TESCO Polska

30--347 Kraków

SP.z o.o.

ul. Kapelanka56

Zródło: Opracowanie własne.

Stan techniczny większych obiektów, w których na bieżąco prowadzone są prace
modemizacyne oraz stosunkowo niedawno uruchomionych nie budził zastrzeżeń.Natomiast

zaobserwowano pogorszenie się warunków sanitarno--higienicznych w sklepach długo
istnidących, w których najczęściej stwierdzano nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu

czystości i porządku. W 4 obiektach -- sklepach spożywczych stwierdzono w sprzedaży
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artykuły spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia lub bez prawidłowej
identyfikacji

- zabezpieczono 190 kg środków spożywczych, w tym 118 kg pochodzenia

zwierzęcego, które zostały poddane utylizacji.
W mniejszych sklepach stwierdzano nadal następujące nieprawidłowości: zniszczone

posadzki, ściany wymagające malowania, zniszczone powierzchnie urządzeń chłodniczych,
powierzchnie kontaktujące się z żywnością, brak wdrożonych zasadGHP i HACCP.

W dalszym ciągu, chociaż w mnidszą liczbie przypadków, stwierdzano: brak
segregacji artykułów spożywczych, niehigieniczną sprzedaż nieopakowanych środków
spożywczych,

niewłaściwą

temperaturę

przetrzymywania

produktów

nietrwałych,

w sprzedaży stwierdzano przeterminowane artykuły spożywcze lub bez prawidłowej

identyfikacji, stwierdzanotakże nieprawidłowystan ,,cenówek",które wbijane były
bezpośrednio w artykuły spożywcze.

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

W 201 8 r. podejmowano działania w związku z powiadomieniami w ramach systemu

RASFFw 30 sklepach,w tym 9 supermarketach.
Działaniate sprowadzały
się do kontroli
przeprowadzanych w obiektach lub przeprowadzonych postępowań Wlaśniających;
większość produktów objętych powiadomieniami sprzedanychzostało indywidualnym
klientom, w kilku przypadkach produkty były zabezpieczone na zapleczach sklepu w ramach

wewnętrznej kontroli po uzyskaniu informacji od producentów/dystrybutorów i zwracane do
dostawców. W 2018 r. podejmowano w tel grupie działania w ramach 30 pisemnych
interwencji konsumenta, w tym 16 uznano za zasadne.

Dotyczyły one główne nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego przechowywania

artykułów spożywczych, braku rozdzielności przy sprzedaży, wprowadzania do obrotu
środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub nieoznakowanych
bez prawidłową identyfikacji, brudnych pomieszczeń sali sprzedaży i zaplecza, sprzedaży

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

W 2018 r. według arkuszy ocen stanu sanitamego skontrolowano 8 obiektów

nie

stwierdzono w tą grupie obiektów niezgodnych z wymaganiami.

Za uchybienia sanitamcr-porządkowenałożono mniej niż w 2017 r. mandatów
kamych (w 2018 r. -- 22 mandatykame na kwotę 11200zł., w tym 6 na kwotę 3600 zł
w superi hipermarketach,w 2017r. -- 26 mandatówkamych na łącznąkwotę 11500 zł, w tym
9 na kwotę 3000 zł w super i hipermarketach).
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W gmpie

tych obiektów wydano

13 decyzji administracŃnych dotyczących

wykonania obowiązków w uzgodnionych terminach, w tym l decyzję zamykające obiekt ze

względu na sprzedaż środków spożywczych w warunkach antysanitarnych zagrażających
zdrowiu konsumentów.
W sklepach pobrano 279 próbek środków spożywczych wprowadzonych do obrotu,
w tym 252 próbki w super, hipermarketach -- 3 próbki zostały zakwestionowane.

1.6.13.Kioski spożywczena targowiskach, obiekty ruchome i tymczasowe
VV

Z.v

1 o

1.

UWltJUilVjtliitJ

Walii\J

Zr\J

n.i\JOn.\J

W

o 5 obiektów więcd niż w 2017 r.: 7 kiosków
znajdujących się na targowisku prowadzących
sprzedaż mięsa w elementach poddanego wcześniej

rozbiorowi i wędlin, które zostały przekazaneprzez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pmszkowie -obecnie sprawowanyjest tam wspólny nadzór.

Obecnie ogółem 17 kiosków znajduje się na terenie targowisk. Asortyment
sprzedawanychproduktów obejmuje mięso i wędliny w 7 kioskach, wędliny w 5 kioskach,
nabiał w l kiosku, pieczywo w 3 kioskach, ryby w l kiosku, natomiastpozostałe 9 kiosków
znajduje się poza targowiskami: 5 w szkołach, 2 wolnostojące ogólnodostępneze sprzedażą
pieczywa, l na stacji paliw, l wolnostojący ze sprzedażąnapojów.
W 201 8 r. nie stwierdzono uchybień sanitamcF-higienicznychw kioskach.
W 2018 r. ewidencjonowano 103 obiekty ruchome i tymczasowe. Są to głównie stoiska

na 3 targowiskachwyposażonychw wydzielone dla sprzedawcówtoalety z umywalkami do
mycia rąk. Na tych stoiskach sprzedaje się:

1) Wyroby cukiemicze,
2) Warzywa i owoce:

3) Grzyby,
4) Pieczywo,
5) Inne artykuły spożywcze opakowane fabrycznie.

W 2018 r. wydano ll decyzji zatwierdzającychzakłady do prowadzeniadziałalności
w zakresie sprzedaży środków spożywczych -- 8 mobilne gastronomia, 3 tymczasowe stoiska
w centrach handlowych

Podczaskontroli w punktach handlu okrężnego stwierdzano w dalszym ciągu:
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opakowań,

2) Brak prawidłowej identyfikacji artykułów spożywczych-- brak oznakowania,
3) Przechowywanie artykułów spożywczych w nieprawidłowel temperaturze
4) Niewłaściwą higienę osobistą personelu,
5) Brak orzeczeń lekarskich personelu,

6) Brak wydzielono toalety dla personelu,
7) Brak czystości i porządku w stoiskach,
8) Zniszczona powierzchnia wyposażenia,

9) Brak wamnków do mycia sprzętupomocniczego
10) Teren wokół stoisk brudno utrzymany,
11) Brak oznakowania produktów,
12) Sprzęt porządkovW w przypadkowych miejscach,
13) Brak wdrożonych zasad GHP/HACCP

Za stwierdzoneuchybienia PPIS nałożył więcej kwotowo mandatówkamych niż w roku
ubiegłym (w 201 8 r. -- 9 szt. na sumę 4500 zł., w 2017 r. 9 na kwotę 3700 zł).
1.6.14. Magazyny hurtowe

W 2018 r. pod nadzorem PPIS znajdowało się 135 magazynów hurtowych. PPIS
wydał 12 decyzji zatwierdzającychdo prowadzenia działalności. W grupie tą obsermye się
poprawę warunków przechowywania środk(5wspożywczych, głównie w wyniku przeniesienia

działalności do pomieszczeńpo generalnym remoncie i modemizacji oraz do nowych
magazynówna tereniebazy magazynowo Millenium w Pruszkowieprzy ul. 3--go Maja 8,
w Sokołowie, Młochowie, Kostowcu, Mosznie, Parzniewie.
W

2018

r.

stan

sanitamo--higieniczny

w magazynachhurtowych uległ
poprawie,

w

l

obiekcie

stwierdzono nieprawidłowości,
za które nałożono mandat kamy

w wysokości 500 zł (w 2017 r.

uchybienia stwierdzono w 3
obiektach, za które nałożono mandaty kame w wysokości 1600 zł).
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stwier(].zono

nieDrawidl.owości

:

1) Nieprawidłowe oznakowanie produktów,
2) Brak do wglądu orzeczeń lekarskich do celów saniatmcr-epidemiologicznych
3) Brudne ściany, podłogi,
4) Brak

prowadzonych

rejestrów

z

wykonywanych

czynności

umieszczonych

w procedurach dobrą praktyki higienicznej i zasad HACCP

W magazynach hurtowych pobrano 59 próbek środków spożywczych wprowadzonych
do obrotu -- próbki nie były kwestionowane

1.6.15.Zakłady żywienia zbiorowego otwarte, zakłady małej gastronomii
Tę grupę obiektów cechuje duża różnorodnośćpod 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 td grupie zakładów obiekty nowe, zbudowaneod podstaw z przeznaczeniem

do takie działalnościoraz obiekty w istniejącychbudynkach,często,,starych",poddanych
adaptaclji.

W 2018 roku PPIS nadzorował 3 12 zakładów, w tym 83 małej gastronomii. W 2018 r.
wydano 47 decyzji zatwierdzających w nowouruchomionych obiektach.

Zarówno w zakładach żywienia zbiorowego jak i w zakładach małą gastronomii
ogólnie zanotowano polepszenie warunków sanitamych w porównaniu do 2017 r.
W

mmejszej

ilości

zakładów

stwierdzano

nieprawidłowości.

Stwierdzone

niezgodności wynikały z braku czystości i porządku w pomieszczeniachzakładu: brudne

ściany, sufity, brudne, niedomyte podłogi, brudne glazury, brudny, niedomyty sprzęt
meblowy, brudny sprzęt pomocniczy, brak czystości i porządku w pomieszczeniu szatni,
brudno utrzymane pojemniki na odpady, brudno utrzymane toalety dla pracowników, brudno
utrzymany sprzęt porządkowy.

W

td

glupie

obiektów

9decyzji administracynych,w
l nakazującą
z rygorem

zamknięcie

natychmiastową

całego

wydano

tym
zakładu

wykonalności

w związku z naruszeniem obowiązującego
prawa

oraz

stwarzania

bezpośredniego
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wznowiona działalność.
W zakładach kontrolowano:

1) Jakość zdrowotną oraz pochodzenie surowców,
2) Funkcjonowanie systemu identy6ikowalności żywności tzw. traceability.

3) Warunki przechowywaniasurowców, półfabrykatów i gotowych posiłków,
4) Prawidłowość

procesów

technologicznych,

poszczególnych

etapów

procesu

produkcŃnego,
5) Prawidłowość prowadzenia procesów mycia i dezynfekcji,
6) Funkcjonalność pomieszczeń z uwzględnieniem strefkrzyżowania się dróg ,,czystych"

i ,,brudnych",
7) Sposób gromadzenia i usuwania odpadów pokonsumpcylnych i poprodukcgnych,
8) Prawidłowość dokumentowania przestrzeganiazasad GHP/GMP,
9) Wdrożenie i utrzymywanie systemu HACCP,
10) Procedury zabezpieczania i wycofywania z obrotu partii żywności nieodpowiadającą
wymaganiom jakości zdrowotnej .

Pozytywme można ocenić nowe zakłady, działające w nowo powstałych obiektach lub

przystosowanych
na ten cel zgodniez obowiązującymi
wymogami,prowadzące
kontrolę
wewnętrzną. Zasady dobrej praktyki higienicznej i dobrą praktyki produkcyjnej wdrożone
zostały w 297 obiektach, systemu HACCP w 164 zakładach. Pozostałe zakłady rozpoczęły
prace nad wdrażaniem zasad GHP/GMP/HACCP,

do czego obligowano

decyzjami

administracgnymi.
Do PWIS w Warszawie skierowany został l wniosek o nałożenie grzywny w związku
z prowadzeniem działalności niezgodnej z zakresemwydaną decyzji oraz brakiem informacj i
o zastosowanych składnikach alergennych znajdujących się w przygotowywanych potrawach
-- na przedsiębiorcę nałożona została grzywna w wysokości 4000 zł.

Za uchybienia sanitamo--porządkowenałożono mniej mandatów kamych niż w 2017 r.-w 2018 r. -- 13 na sumę 6100 zł, w 2017 r. -- 18 sztuk na sumę 8200 zł

1.6.16.Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte

Podobniejak w latach ubiegłych pozytywnie można ocenić stan czystości i porządku
w blokach żywienia szpitali, szkołach i przedszkolach. Personel przestrzega zasad higieny,

pomimo że w niektórych obiektach są jeszcze stosunkowotmdne warunki lokalowe. Jednak
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r
w zakładach tych stan ulega ciągła 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

i dostosowania
wymogów.

zakładów

Modemizacja

sanitamcr-higienicznych

do

obowiązujących

większości

placówek

wymaga często rozbudowy obiektów, co wymaga
dużych

nakładów

finansowych.

W

większości

n
n

ze względu na trudne warunki bytowe dzieci, dla których posiłek w szkole jest często

n

jedynym ciepłym posiłkiem, a z dmgiej strony warunki sanitame bardzo utrudniają

przypadków zostało to ujęte w długoletnich

planach

finansowych poszczególnych gmin. Sytuacja w tych
stołówkach jest bardzo trudna. Z jedno strony istnide potrzeba prowadzenia żywienia dzieci,

utrzymanie higieny. Dlatego też kontrolujący zobowiązywali kierowników placówek do
opracowania i wdrożenia:

1) ProcedurGHP/GMP/HACCP,

n

2) Wprowadzenia organizaclji pracy umożliwiającej prawidłowy przebieg procesów
produkcji.

W wielu placówkach żywione są dzieci i młodzież, co powodowało, że szczególnąuwagę
zwracano na jakość posiłków z punktu widzenia zasad racjonalnego żywienia

jadłospisy.

Najczęścią

stwierdzane

błędy

żywieniowe

to

brak

w

oceniano

posiłkach

pełnowartościowego białka zwierzęcego, warzyw i owoców ze wszystkich grup.
W 2018 r. pod nadzorem PPIS znajdowało się 28 stołówek szkolnych prowadzących

żywienia uczniów. Posiłki obiadowe przygotowywane są w 21 stołówkach szkolnych,
w 7 obiektach wydawane są gotowe posiłki dostarczanew systemie cateringowym. We
wszystkich zakładach są opracowane i wdrożone procedury GHP, GMP, natomiast
w 17 obiektach zasady systemu HACCP. W roku sprawozdawczym w jedną placówce
stwierdzono uchybienia sanitamo-porządkowe za które nałożono mandat kamy w wysokości
200 zł.:

1. We wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego bloku kuchennego ubytki
w glazurze, bmdne ściany wymagające malowania.
2. Brudne, zniszczone drzwi do pomieszczenia obieralni.
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3. W dniu kontroli w magazyniestwierdzonoartykuły spożywczepo upływie temiinu
przydatności do spożycia -- surowce pochodzenia zwierzęcego w ilości 6,3 kg, które
zostały przekazane do utylizacji.

4. W dniu kontroli stwierdzono w magazynie artykuły spożywcze bez oznakowania
surowce pochodzenia zwierzęcego w ilości

19,5 kg, które przekazane zostały do

utylizacji.
5. Brak

prowadzonych

rejestrów

z

wykonywanych

czynności

umieszczonych

w procedurach dobrej praj<tyki higieniczne i zasadach HACCP
Przeprowadzono kontrolę sprawdzające podczas której stwierdzono, że uchybienia

porządkowe zostały usunięte, natomiast w zakresie stanu technicznego wydano decyzję
z uzgodnionym terminem wykonania obowiązków.
Tabela 21 Nadzorowane zaklady żywienia zbiorowego typu zamkniętego w 2018 r.

Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

8
g

W 2018 r. pod nadzorem znajdowały się 83 stołówki

przedszkolne prowadzące

żywienie dzieci, więcej o 2 w porównaniuz rokiem 2017. W 65 zakładachprodukcja
odbywała się od surowca, w 18 placówkach posiłki dostarczane były w systemie
cateringowym.

W

80 zakładach są opracowane i

wdrożone

zasady GHP/GMP,

w 27 zakładach wdrożono system HACCP. W roku sprawozdawczymkontrolą objęto
7 placówek, w tym w 2 przedszkolach przeprowadzono kontrole kompleksowe, w l placówce

kontrolę interwencgną. W trakcie kontroli nie stwierdzononieprawidłowości.
PPIS kontrolował także żywienia dzieci i młodzieży przebywających na półkoloniach,

w ramach
akcjiletnieji zimową.żywienie
dziecii młodzieży
przebywających
na
półkoloniach w 2018 r. organizowane było w 9 placówkach. W zakładach tych są opracowane
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i wdrożoneproceduryw zakresiedobrej praktyki higieniczne i dobrej praktyki produkcŃną,
we wszystkich zakładach wdrożono zasady GHP/GMP oparte o zasady systemu HACCP
Podczas akcji ,,Zima w mieście" skontrolowano 6 szkolnych stołówek. Stan sanitamo

higieniczny zakładów nie budził zastrzeżeń.

n

W okresie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży w ramach zorganizowanych

półkolonii przeprowadzonokontrole w 3 placówkach -- nie stwierdzono nieprawidłowości.
Stan sanitamo -- higieniczny zakładów nie budził zastrzeżeń.

1.6.17.Wytwórnie oraz miejsca obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonychdo
p'q

kontaktu z żywnością

PPIS sprawie

także nadzór nad bezpieczeństwem materiałów i wyrobów

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W tej grupie obiektów ewidencjonowano:

4 wytwómie, 41 punktów obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymido kontaktu
z żywnością, w tym 26 hurtowni i 15 obiektów obrotu detalicznego

W 2018 r. skontrolowano 2 wytwómie
materiałów i wyrobów przeznaczonychdo
kontaktu z żywnością - podczas kontroli
nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zakłady posiadają opracowane i wdrożone

zasady GHP/GMP oraz Zintegrowane
SystemyZarządzaniaJakością.
W 2018 r. pobrano 13 próbek

materiałów i wyrobów przeznaczonychdo kontaktu z żywnością z wydzielonych stoisk
midsc obrotu detalicznegosprzedażyżywności -- próby nie były kwestionowane
1.6.18. Wytwórnie i obiekty obrotu kosmetykami
W 2018 r. ewidencjonowano 7 zakładów produkujących i konfekcjonujących
kosmetyki, l zakład wyłącznie konfekcjonujący produkty kosmetyczne i 13 punktów obrotu
kosmetykami(3 magazyny hurtowe, 10 sklepów ze sprzedażąkosmetyków).
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W

podanej

gapie

obiektów

przeprowadzono kontrole w l zakładzie
produkującym

i

konfekcljonujących

kosmetyki. W zakładzie podczas kontroli
interwencyjną stwierdzono niezgodności
w zakresie braku dokumentacji produktu
(brak sporządzonego raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, brak opisu produktu
kosmetycznego, opisu metod produkcji i oświadczenia zgodności z dobrą praktyką produkcji,

danych dotyczących testów na zwierzętach, ilościowego i jakościowego składu kosmetyku,

specyfikacji fizykochemiczną i mikrobiologicznej surowców i gotowego kosmetyku oraz
kryteriów kontroli czystości mikrobiologiczną kosmetyku) wymaganej w art. lO, ll
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada
2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych

w związku z powyższym nałożono mandat

kamy w wysokości 1000 zł. Uchybienia zostały usunięte -- przedstawioną dokumentację

produktów kosmetycznych.

1.7. Graniczna kontrola sanitarne
Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie stosował jednolite procedury, w tym
procedurę kontroli PK/NG/01 z dnia 9 czerwca 2014 r. ,,Procedura urzędowej kontroli
spełnieniawymagań zdrowotnych przez żywność oraz materiały i wyroby przeznaczonedo
kontaktu z żywnością objęte kontrolą graniczną".

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie w 2018 r. wydał 1721
świadectw jakości zdrowotną kontroli sanitamej: 1695 dotyczących importu i 26 świadectw
dotyczących eksportu.

Szczegółowedane dotyczące graniczną kontroli żywności importowanej z krajów
trzecich i eksportowana do krajów trzecich przedstawiono w poniższej tabeli 22:
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Tabela 22 Import i eksport żywności

Import

Eksport

Liczba wydanych
świadectw jakość

zdrowotnej lub
świadectw przydatności

Liczba ocenionych
partii towaru

do produkcji dla

1112

Liczba wydanych
świadectwjakość i
zdrowotna lub
świadectw przydatności
do produkcji dla

Liczba ocenionych

partii towaru

1112

o: Opracowaniewłasne.

W 2018 r. podobnie jak w latach ubiegłych nie wydawano decyzji zakazujących
wprowadzenia do obrotu na teren wspólnoty artykułów importowanych z krajów trzecich.

Wnioski dotyczące bezpieczeństwa żywności
l

W dalszym ciągu należy obligować właścicieli do zachowaniawłaściwą higieny
produkcji

i sprzedaży nie tylko

przekazywanie przedsiębiorcom

działaniami

represyJnymi, lecz również

wiedzy merytorycznej

poprzez

oraz instruowanie w zakresie

zasadDobro Praktyki Higieniczne (GHP), Dobrej Praktyki Produkcynqi(GMP) oraz
systemu HACCP
2

Wobec zakładów produkcŃnych należy w dalszym ciągu podąmować bardziej
systematycznedziałania zmierzające do zapewnienia prawidłowych wamnków produkcj i
środków spożywczych oraz obligować przedsiębiorców do utrzymania skuteczną kontroli
wewnętrzną bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

3

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 sanitamego tych zakładów.
4.

Na podstawie analizy wyników

kontroli, dotyczących zakładów żywieniowo

żywnościowych,można wnioskować o ogólnej poprawie stanu sanitarnegozakładów
produkcji żywności.
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5

Wiele zakładów kontynuowano prace modemizacyjne zmierzające do poprawy warunków
higieniczncr-sanitamych,

kilkadziesiąt

w

ostatnim

roku

wdrożyło

zasady

GHP/GMP/HACCP
6

Koniecznajest intensyfikacja działań prewencHna-kontrolnych.

7.

Istotny problem stanowi dokonywanie oceny żywienia w placówkach prowadzących
żywienie zbiorowe zamknięte. Modelowi racje pokamlowe obecnie mają formę zaleceń.

Niektóre placówki nie prowadzą pełnych raportów żywieniowych -- w związku
z powyższym ocena sposobu żywienia jest niemożliwa. Ponadto nie istnidą przepisy
narzucająceobowiązkowe normy żyweniowe

dlatego nie ma podstaw prawnych do

egzekwowaniaprawidłowego żywienia w zakładach żywienia zbiorowego typu
zamj<niętego.
8

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

żywności w zintegrowanych stmkturach Unii Europejskiej, konieczne jest ciągłe
doskonalenie wiedzy pracowników, poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych
i zewnętrznych.
9.

W trosce o zdrowie publiczne niezbędnejest kontynuowanie działań edukacynych
prowadzących

do wzrostu

świadomości

społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa

żywności i żywienia, a także upowszechnianiawiedzy nt. racjonalnegożywienia
i zdrowego trybu życia.
10

Analiza wskaźników dotyczących stanu sanitamo-higienicznegozakładów pozostających
pod nadzorem PIS w 2018 r. wskazuje na konieczność utrzymania dotychczasowego

poziomu działań kontrolnych, a w niektórych sytuacjachich wzmożenie szczególnie
w odniesieniu do zakładów, które nadal wykazują niezgodny z wymaganiami stan
sanitamy.
11

Wyniki

przeprowadzonych

kontroli,

w tym

ilość wydanych decyzji

i nałożonych

mandatów, potwierdzają także słusznośćpodąmowania wzmożonych, ukierunkowanych
problemowi

działań PIS w powiecie pruszkowskim -- będą one kontynuowane

w kolqnych latach
12

Na oficjalnych stronachintemetowychPaństwowejInspekcji Sanitamd umieszczanesą

bieżące informacje w zakresie bezpieczeństważywności jak też informacje dla
prowadzącychdziałalność w zakresie produkcji żywności, żywienia ludzi czy
wprowadzania żywności do obrotu
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1.8.

Stan sanitarny środowiska pracy

W roku 2018 nadzorem PPIS w Pruszkowie objętych było 600 zakładów z

gminyPruszków-- 195zakłady,
gminyRaszyn-- 131zakłady,
gminyMichałowice- 81 zakłady,

l Brwinów
Michałowi

gminyPiastów 61 zakłady
gminyNadarzyn-- 69 zakłady,
gminyBrwinów - 63 zakłady,
zatrudniających 20763 pracowników, w tym:

Nadarzyn

10 zakładów zatmdniających ponad 250 osób,

1. Piastów

80 zakładów zatrudniających od 50 do 249

osób, 229 zakładów zatrudniającychod lO
do 49 osób, 28 1 zakładów zatrudniających do

9osób.
Wykres 8 Zakłady pracy według wielkości zatrudnienia w 2018 roku
>250

(29 )

od 50 do 249
(139 )

(479 )
H <947%
H od 10 do 49 38%
H od 50 d0 249 13%
H >2S0 2%

od 10 do 49

1389)

Zródło: Opracowanie własne
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1.8.1

Nadzór nad warunkami środowiska pracy
Do zakresu działania Sekcji Higieny Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r.

o Pańsn'owę/ /nspekdl Sami/annę/(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), należy:
1) Kontrola utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów pracy,
2) Nadzór nad wamnkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania

powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami
pracy, wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodową lub decyzji o braku
podstaw do jd stwierdzenia,

3) Nadzór nad bezpieczeństwem chemicznym, w tym :
e

przestrzeganiaprzez producentów, importerów, osoby wprowadzające do
obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny

lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. IJ. z 2018 r.,

poz. 143, z późn. zm.) obowiązków wynikających z tel ustawy oraz
z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych,

e przestrzeganiaprzez podmioty wprowadzającedo obrotu prekursory
kategorii
2 i3

obowiązków

wynikających

z ustawy z dnia 29 lipca 2005

r.o przeciwdziałaniu narkomanii(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, z późn
zm.) oraz z rozporządzeilWspólnot Europdskich,

e przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu
produktów

biobqczych

i substancji czynnych oraz ich stosowania

w działalności zawodową
oraz

4) Nadzór przestrzeganiaprzepisów zakazującychwytwarzania i wprowadzania do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczychlub nowych

substancjipsychoaktywnychw rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ponadto zgodnie z planem zamierzeń

zleconych

przez Głównego

Inspektora

Sanitamego lub Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego w Warszawie,
działania PPIS dotyczyły:
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1) Nadzoru nad warunkami pracy i wypełnianiem przez pracodawcówobowiązków,

wynikających z oceny ryzyka zawodowegopracowników sektora gospodarki
odpadami i ściekami,

2) Uczestniczeniaw realizacji wybranych projektów Forum wymiany informacji
o egzekwowaniu przepisów, działającegoprzy Europdskiej Agencji Chemikaliów
w Helsinkach.

W roku 2018 pracownicy Sekcji Higieny Pracy PSIE przeprowadzili 123 kontrole w IOI
zakładach pracy w tym:

52 kontrole w gminie Pruszków w 42 zakładach,
17 kontroli w gminie Raszyn w 14 zakładach,
12 kontroli w gminie Michałowice w 10 zakładach,
14 kontroli w gminie Nadarzyn w 13 zakładach,

15 kontroli w gminie Brwinów w 12 zakładach,
13 kontroli w gminie Piastów w 10 zakładach.
Stwierdzili
Powiatowy

naruszenie przepisów

Inspektor Sanitarny w

prawnych, na podstawie których

Państwowy

Pruszkowie wydał 25 decyzji administracŃnych

nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień z tego w:
10 zakładach w gminie Pruszków,
3 zakładach w gminie Raszyn,
3 zakładach w gminie Michałowice,

2 zakładach w gminie Nadarzyn,
3 zakładach w gminie Piastów,
4 zakładach w gminie Brwinów.

Nakazy dotyczyły podjęcia działań zmierz4ących do wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości, które przedstawiatabela23 oraz wykres 9.
Tabela 23 Nakazy dla zakładów pracy

Lp.
1.

2.
3.
4.
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Wykres 9 Zagrożenia w nakazachdla zakładów pracy

Wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych 28%

przeszkoleniapracowników w udzielaniu l pomocy 4%

7,0%

12,0%
H wprowadzania lub stosowania substancji i mieszania
chemicznych 21%

16,0%
H opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy

12%o

B dostosowania pomieszaeń pracy oraz pomieszczeń
higieniczno-sanitamych do obowiązujących przepisów 16%
czynnika biologicznego występującego

12,0%

21,0%

na Stanowiskach

pracy 7%

Inne 12%

Zródło: Opracowanie własne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pmszkowie wydał łącznie 90 nakazów.
W 2018 roku PPIS przeprowadzał kontrole w nadzorowanych zakładach w celu oceny

zagrożeń występujących w środowisku pracy. Na dzień 3 1.12.2018 r. zatmdnionych było
w pięciu zakładach pracy 34 pracowników na stanowiskach, gdzie stwierdzono przekroczenie
normatywów

higienicznych,

najwyższego

dopuszczalnego

natężenia

hałasu

(30 pracowników) oraz najwyższego dopuszczalnego stężenia czynnika chemicznego -

wodorotlenku sodu (4 pracowników). W 2018 roku poprawiono warunki pracy
30pracowmkom pracującym w narażeniu na hałas w 2017 roku oraz 6 pracownikom
pracującym w przekroczeniach czynnika chemicznego (ołowiu) w trakcie 2018 roku. Częstym
powodem braku możliwości obniżenia natężenia dźwięku w środowisku pracy jest specyHlka

produkcji. W takich przypadkach, zgodnie z rozporządzeniemMinistra Gospodarki i Pracy
z dnia 5 sierpnia 2005 r. w spraw/e óezpfeczeńsrwa/ /zilgfenypracy .p/'Wwracac/z związanych

z narażen/emna /hałas/z/ó Irganlamec/zanfczne
(Dz. U z 2005 r.. Nr 157, poz. 1317)
pracodawcy są zobowiązani do sporządzenia i wprowadzenia w życie programu działań
organizacgno-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 zbiorową lub organizacji pracy pracodawca zobowiązany jest udostępnić środki
ochrony indywidualnej oraz nadzorować prawidłowość ich stosowania.
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r
r
n

Ponadto zgodnie z ww. obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 4 a ustawy z dnia
14marca 1985 r. o Pa sn'owę/ /nspekcJ/ San//annę/ (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.59)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie w dziedzinie zapobiegania

i zwalczania chorób zawodowych wydawał decyzje o stwierdzeniu choroby zawodową

l

(4 decyzje) i decyzje o braku podstaw do jd stwierdzenia (3 decyzje).

n

prowadzonych postępowań w sprawach chorób zawodowych

Ponadto przeprowadził 13 postępowań w zakładach pracy(wizytacji)

1.8.2.

w ramach

Nadzór nad pracownikami mającymi kontakt z czynnikami biologicznymi

W 2018 roku w ewidencji PSIE Sekcji Higieny Pracy były 86 zakłady pracy,
w których zatrudnionych było 2242 pracowników, narażonych na szkodliwe czynniki
biologiczne zaklasyfikowane do 2 i/lub 3 grupy zagrożenia na stanowiskachpracy. Są to
między innymi podmioty lecznicze, instytuty badawcze,Himiy produkujące żywność, birmy
zajmujące się gospodarką ściekami i odpadami oraz archiwizujące dokumenty.
Strukturę tych zakładów przedstawia tabela 24.
Tabela 24 Zakłady pracy z czynnikami biologicznymi
Zakłady pracy

Lp

podmioty lecznicze
leśnictwo i roślinność
producenci żywności lub przetwarzający żywność
przedsiębiorstwa gospodarki ściekami i odpadami
archiwum
6

i biblioteki

Razem

ódło: Opracowanie własne.

W roku 2018 skontrolowanowarunki sanitamo-higienicznei zdrowotne2242 (81%)
pracownikom narażonym na szkodliwe czyrmiki biologiczne zaklasyfikowane do 2 i/lub
3gmpy

zagrożenia na stanowiskach pracy

przeprowadzonych

kontroli

w

trzech

z

w

38 zakładach pracy. W

zakładów

skontrolowanych

takcie

stwierdzono

nieprawidłowości takie jak: brak rejestru prac narażającychpracowników na działanie
szkodliwego czynnika biologicznego zakwalińlkowanegodo grupy 3 lub 4 zagrożenia oraz
brak rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych

zakwalifikowanych do gmpy 3 lub 4 zagrożenia,brak rejestm chorób zawodowychoraz

zgłoszeń podąrzenia choroby zawodową; brak udokumentowanaoceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy; brak aktualnego spis stosowanych mieszanin
niebezpiecznych,

substancji stwarzających zagrożenie

lub

mieszanin stwarzających
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zagrożenie; brak kart charakterystyki dla stosowanych substancji i mieszanin chemicznych,
dla których istnieje obowiązek dostarczania kart charakterystyki; brak w magazynie

niebezpiecznychmieszanin instrukcji określającej ich sposób składowania, pakowania,
załadunku i transportu, brak wykazu zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych; brak raportu o bezpieczeństwiei higienie pracy w zakresie zranień ostrymi

narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych; brak aktualnej oceny ryzyka
zawodowego

dla personelu medycznego (w tym

pielęgniarki);

brak dla części osób

wykonujących prace na rzecz firmy szaf w szatni; brak wydzielonego pomieszczeniajadalni

do spożywania posiłków i napojów; brak w jadalni zainstalowanegourządzenia do
podgrzewania przez pracowmków posiłku własnego; brak uwzględnienia w ocenie ryzyka
zawodowego dla pracowmków na stanowisku sprzątaczki czynmka biologicznego; brak szatni

dla pracowników; brak klasy6lkacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych

w przedstawionych ocenachryzyka zawodowegona stanowiskachpracy. PPIS wydał
decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości.

Nieprawidłowości zostały usunięte, co potwierdziły przeprowadzone kontrole
sprawdzające.

1.8.3. Nadzór nad warunkami pracy pracowników zatrudnionych w zakładach sektora
gospodarki ściekami i odpadami
W roku 2018 pracownicy Sekcji Higieny Pracy przeprowadzali kontrole wamnków
pracy i wypełniania przez pracodawców obowiązków, wynikających z oceny ryzyka

zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach lektora gospodarki ściekami

i odpadami. Podczas wykonywanych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia
w dwóch zakładach. PPIS wydał 2 decyzje nakazujące: doprowadzić do właściwego stanu
pomieszczenia higienicznosanitame (doprowadzić do właściwego stanu powłoki malarskie

w jadalni, szatni i pomieszczeniuz natryskiem, doprowadzić do właściwego stanu podłogi
wjadalni i szatni), przeprowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy na stanowiskach pracy(badania

drgań mechanicznych, zapylenia,

hałasu)

W trakcie kontroli sprawdzających stwierdzono wykonanie nakazów

1.8.4. Nadzór wprowadzania i stosowania substancji chemicznych i mieszanin
Polska od 01.06.2007 r. wraz z krajami Unii Europdskiej wdraża i stosuje zapisy
Rozporządzenia

REACH,

dotyczące

bezpiecznego

stosowania

chemikaliów,

a

od
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r
O1.12.2010r. rówmeż 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
klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów. Skierowane jest ono do producentów,
importerów i dalszych użytkowników, w tym pracowników i konsumentów. Dotyczy dostaw

l

i stosowaniachemikaliów. Obejmuje swoim zakresemtakże oznakowanie, które umożliwia
informowanie użytkownika danej substancji lub mieszaniny chemicznej o zagrożeniach, tak

by zwrócić uwagę użytkownika na konieczność unikania narażenia i będącegojego

a

następstwem ryzyka.

W roku 2018 w ewidencji PSIE były 325 zakłady pracy stosującew działalności

n

zawodową

substancje chemiczne

i

ich

mieszaniny

oraz 79 podmioty

gospodarcze

wprowadzające do obrotu substancjejako składniki w mieszaninach.

n

Przeprowadzono łącznie 96 kontroli, tym 6 dotyczące nadzoru nad wprowadzaniem

substancji chemicznych i ich mieszanin w zakresie: właściwego przekazywania informacji
w łańcuchu dostaw (karty charakterystyki, raport bezpieczeństwa chemicznego, scenariusze
{

narażenia,ocena ryzyka zawodowego) w obrocie krajowym, unijnym, zgodności posiadanych

F
n

kart charakterystyki

i

oznakowań

opakowań substancji

i

mieszanin

chemicznych

z obowiązującymi wymogami prawa, oraz 90 kontroli dotyczących stosowania substancji

chemicznych i ich mieszanin w zakresie bezpiecznegoprzechowywania chemikaliów
w magazynach i innych pomieszczeniach pracy oraz oceny dokumentacji dotyczącą

r

bezpieczeństwachemicznego (instmkcje BHP, szkolenia, instrukcje składowania, pakowania,

załadunku i transportu). W trakcie ll

F

kontroli w zakresie substancji chemicznych i ich

mieszanin stwierdzono namszenie przepisów. Wydano 11 decyzji administracgnych, których

ł

r

nakazy dotyczyły: sporządzenia spisu stosowanych mieszanin chemicznych, przedstawienia
kart charakterystyki dla stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, dla których istnide
obowiązek dostarczenia karty

charakterystyki, zapoznania z kartami charakterystyki

stosowanych mieszanin chemicznych oraz sporządzenia dla magazynu niebezpiecznych

mieszanin instmkcji

określających

ich

sposób składowania, pakowania,

załadunku

i transportu.

W trakcie kontroli sprawdzających stwierdzono wykonanie nakazów.
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1.8.5. Nadzór nad warunkami pracy pracownikówmającychkontakt z czynnikami
rakotwórczymi i mutagennymi
W ewidencji PSSEsą 37 zakłady pracy, zatrudniającepracowników na stanowiskach
na których występuje kontakt lub narażenie na czynniki rakotwórcze lub mutagenne.

Narażenie na czymliki rakotwórcze lub mutagenne na stanowiskach pracy na terenie
powiatu pruszkowskiego występuje główne w zakładach, w których znajdują się laboratoria
badawcze, w podmiotach leczniczych.

W roku 2018 przeprowadzono7 kontroli w 7 zakładachw zakresieocenyrealizacji
wymogów dotyczących substancljichemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
W trakcie kontroli nie stwierdzono namszenia przepisów

1.8.6. Nadzór wprowadzaniai stosowaniaprekursorówkategorii 2 i3
W ewidencji PSSE w Pruszkowie są 2 podmioty stosująceprekursory kategorii 2 i 3
(bezwodnik kwasu octowego, nadmanganianpotasu) oraz 2 podmioty wprowadzające do
obrotu prekursory kategorii 3(aceton, toluen, keton metyloetylowy, kwas siarkowy). W roku
2018 przeprowadzono 2 kontrole w ww. zakresie jedną u

wprowadzającego do obrotu

prekursory kategorii 3 ijedną u stosującegoprekursory kategorii 2 i 3.
Nie stwierdzono nieprawidłowości ww. zakresie

1.8.7. Nadzór przestrzegania
zastępczych

zakazu

wytwarzania

i

wprowadzania

środków

Państwowa Inspekcja Sanitama w ramach prowadzonego nadzoru nad środkami

zastępczymi współpracowała na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia
26 paździemika 2011 r. zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitamym, Szefem
Służby Celną, KomendantemGłównym Policji i Głównym Inspektorem Famlaceutycznym

o współpracy w zakresie przeciwdziałaniawprowadzaniu do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczychz ww. organami. 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 Sanitamym w Pmszkowie oraz

KomendantemPowiatowym Policlji w Pruszkowie.Pod koniec 2018 roku tl. 26 listopada
2018 r podpisano Porozumienie zawarte w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektorem
Sanitamym, Komendantem Głównym Policji, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej,
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Prokuratorem Krajowym, Komendantem Głównym Straży Uramczne] l Głównym
Inspektorem Famlaceutycznym o współpracy w celu sprawnego i skutecznego wykonywania

zadań w zakresieprzeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskie środków zastępczych i nowych substancljipsychoaktywnych na podstawie, którego
'=

zostanie podpisane w 2019 r. porozumienie na szczeblu lokalnym pomiędzy Państwowym

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie i KomendantemPowiatowym Policji
w Pruszkowie.

W roku 2018, w ramach nadzoru nad przestrzeganiemprzepisów zakazujących

q

wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolita Polskiej środków
zastępczych i nowych substanclji psychoaktywnych podjęto działania z funkcjonariuszami

Komendy Powiatową Policji w Pmszkowie ukierunkowanena eliminacje punktów
dystrybucji środków zastępczych.W związku z brakiem możliwości dostania się do

wytypowanego
lokalu (lokal zamknięty,
nie było w środkużadnychosób) nie

r

przeprowadzono kontroli.

W 2018 roku prowadzono 6 postępowań administracyjnych w stosunku do osób
fizycznych (l dokumentacja przekazana przez CBŚP, 3 przekazane przez PPIS oraz 2 przez

ProkuraturęRdonową w Pruszkowie), które mogły być odpowiedzialneza wprowadzanie do
obrotu na terytorium Rzeczypospolita Polskie środków zastępczychlub nowych substancji
\

psychoaktywnych. Z ww. postępowań 5 postępowań umorzono, a w jednym postępowaniu

nałożono karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł. Cztery postępowania umorzono (brak
przesłanek do wprowadzania do obrotu), jedno postępowanie umorzono z uwagi na brak
podstaw prawnych do prowadzenia postępowania, jako że substancja nie była środkiem
zastępczym.

Ponadto w związku z przekazanymi aktami sprawy przez PPIS w m. st. Warszawie

(otrzymanymi od PPIS w Szczecinie) dotyczącą podejrzenia wprowadzaniado obrotu

środków zastępczychza pośrednictwemstrony intemetowej prowadzonejprzez osobę
Hlzyczną prowadzącą działalność gospodarczą ustalono, że w dniu przesłuchania działalność
została zawieszona od roku

czasu (co zostało potwierdzone

wydrukiem

z domeny

intemetowej), a nie jest prowadzona od pół roku.

Łącznie w 2018 roku PPIS w Pruszkowie wydał 12 decyzji w sprawie ,,dopalaczy
w tym: 5 umarzających, 3 o przepadku i zniszczeniu na koszt Skarbu Państwa (art. 44c
ust. 4ustawy

o PTS), l

zakazującą wprowadzania do obrotu do czasu przebadania

zabezpieczonych produktów (art. 44c ust. l ustawy o PIS), l zakazującą wprowadzania do

obrotu i o przepadkuna rzecz Skarbu Państwa(art. 44c ust. 4 ustawy o PIS), l obciążające
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karą pieniężną (art. 52 a ustawy o PN), l

obciążające kosztami przeprowadzonych badań

(art. 27c ust. 4 ustawy o PIS).
W roku 2018 zniszczono wszystkie zabezpieczone środki zastępcze przechowywane
wPSSE w Pruszkowie oraz w Komendzie Policji

w Pmszkowie w ilości 4256,93g

z 5 prowadzonych postępowań (z lat: 2016-2018), w których zostały zabezpieczone.

W roku 2018 prowadzono 6 spraw dotyczących podejrzeń lub stwierdzonych zatruć
środkami

zastępczymi

lub

nowymi

substancjami

psychoaktywnymi

dotyczących

mieszkańców terenu powiatu pruszkowskiego. Sprawy zostały przekazane do prowadzenia,
wpięciu

przypadkach

od innych

PPIS (PPIS

m. st. W-wy,

Grodzisk

Mazowiecki

(2podeUrzenia),Radom, Lublin); w jednym przypadku ze Szpitala Koldowego
w Pmszkowie. W dwóch przypadkach,pomimo ścisłą współpracy z KPP w Pruszkowienie

udało się przesłuchaćosób, które zatruły się dopalaczami(pomimo doręczeniaprzez
funkcjonariuszy

policji

wezwania na przesłuchanie).

przesłuchania ww. osób pod kątem uzyskania informacji

W trzech przypadkach dokonano
dotyczących miąsca lub sposobu

zakupu środków zastępczych. Ponadto ww. osoby zostały pouczone o szkodliwości
zażywania tzw. "dopalaczy". W jednym przypadku(uzależnienia

od narkotyków) przekazano

sprawę celem wykorzystania służbowego do właściwego komisariatu policji.
Na początku roku zwrócono się do podmiotów

leczniczych z terenu powiatu

pmszkowskiego pismem przypominającym o niezwłocznym przekazywaniu informacji
o każdym stwierdzonym przypadku lub podejrzeniu zatmcia środkiem zastępczymdo PSSE

w Pruszkowie.Ponadtow związku z wejściemz dniem 21.08.2018 r. ustawy z dnia 20 lipca
żQ18 1. Q zn\iaŃe ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji

Sa/z//arne#
(Dz.U z 2018r., poz. 1490),przy piśmiez dnia 14.08.2018
r., PPISprzesłałdo
ww. podmiotów leczniczych wzór tabeli zgłoszeniaprzypadku podąrzenia zatmcia środkiem
zastępczymlub nową substancję psychoaktywną, który zaczął obowiązywać od 21.08.2018 r.

i został opracowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 30 a ust. 4
z/s/awyo przeciwdz/a/a/z/unar#omanff. Poinformowano również o obowiązku wynikającym
z art. 30 a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: ,,Podmioty wykonujące działalność

lecznicza oraz podmioty przeprowadzającebadanie pośmiertne są obowiązane zgłosić
państwowemupowiatowemu inspektorowi sanitamemu właściwemu ze względu na siedzibę
tego

podmiotu

wystąpienie

zatrucia

środkiem

zastępczym

lub

nową

substanclją

psychoaktywną, albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia lub zgonu, którego przyczyną

mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancja psychoaktywną"
oraz, że w przypadku podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancję
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psychoaktywną,informade w postaci elektroniczną (na ww. wzorze) należy przekazać
niezwłocznie, nie późnią jednak niż w terminie 48 godzin od chwili wystąpienia okoliczności
na adres e-mail: pruszków(@psse.waw.pl (do PSIE w Pruszkowie).

Ponadto odpowiadając na pismo CBSP w Rzeszowie przesłano informacje o ilości
zgłoszonych zatmć w okresie od 01.01.2012 r. r do 31.12.2015 r. do PPIS w Pruszkowie,
w tym zgłoszenia, które miały związek z kontrołami sklepu w 2015 roku.
1.8.8. Choroby zawodowe
W roku 2018 pracownicy PSIE

prowadzili

21 postępowań w sprawie chorób

zawodowych, w tym:

10 dotyczyło czynności związanych z postępowaniami prowadzonymi przez PPIS

w Pruszkowie,
11 prowadzono na prośbę innych

państwowych powiatowych

inspektorów

sanitamych w związku z prowadzonymi postępowaniamidotyczącymi pracowników
zatrudnianych na terenie powiatu pmszkowskiego.
Do PPIS zgłoszono 2 nowe podejrzenia choroby zawodową.
W

postępowaniach

administracyjnych

prowadzonych

w

ramach

postępowań

o ustalenie choroby zawodową:

1) zostało przeprowadzonych 13 postępowań - wizytacji w zakładach pracy powiatu
pruszkowskiego,
2) przeprowadzono 4 przesłuchania strony,

3) PPIS zwracał się z prośbą o przeprowadzenie oceny narażenia zawodowego do
inspektora sanitamego właściwego ze względu na siedzibę zakładu, w którym
pracowmk był zatrudniony
4) PPIS występował o informacje do urzędu miasta, w sprawie zlikwidowanego zakładu
pracy z terenu powiatu pruszkowskiego.

Na podstawie zebraną dokumentacji sporządzono 10 kart oceny narażenia zawodowego
Działanie podjęte w ramachprowadzonych postępowań ujęte zostały w tabeli 25
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Tabela 25 Postępowania w sprawie chorób zawodowych w 2018 roku

l.n
1.

2.

3.

I'PIS, w oparciu o orzeczenia lekarskie wystawione przez lekarzy orzeczników oraz
zebraną dokumentację i przeprowadzoną ocenę narażenia zawodowego wydał:

4 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodową ;
3 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
Zestawienie zgłoszonych chorób zawodowych i wydanych decyzji w roku 201 8 przedstawia
tabela 26
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Tabela 26 Choroby zawodowew 2018 roku

Lp.

1.

Obustronnytrwały odbiorczy ubytek
słuchu typu ślimakowego lub

czuciowo-nerwowegospowodowany
hałasem,wyrażony podwyższeniem
progu słuchu o wielkości co

n
n

najmniej 45 dB w uchu lepiej
słyszącym, obliczony jako średnia

arytmetycznadla częstotliwości
audiometrvcznvch 1.2 i 3 kHz

Zródło: Opracowanie własne.

Porównując liczbę decyzji PPIS w sprawie chorób zawodowych wydanych w 2018

roku do liczby decyzji wydanych w latach poprzednich utrzymuje się na tym samym
poziomie. Ilość decyzji zależy od ilości orzeczeńlekarskich wystawionych przez jednostki
orzecznicze.

Zestawienie decyzji PPIS wydanych w sprawie chorób zawodowych w latach 2014-2018
przedstawia tabela 27 oraz wykres lO.

Strona 98 z 134

Tabela 27 Decyzje PPIS w sprawie chorób zawodowych w latach 2014-2018
Lp.
1.

2.

Wykres 10 Decyzje OPISw sprawie chorób zawodowychw latach 2014-2018

Ddecyzje

o stw. ch. z

odecyzje o braku podstaw do
stw. ch. z.

ainne decyzje l postanowienia

2014

201
5

2016

2017

2018

Zródło: Opracowanie własne

W porównaniu z latami ubiegłymi liczba przeprowadzonych postępowań w sprawie

o ustalenie choroby zawodowo przez PPIS w latach 2017 - 2018 roku zmalała, co związane

jest z większą świadomością pracowników oraz pracodawców w temacie bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładach pracy. Zestawienie przeprowadzonych postępowań w sprawie
chorób zawodowych w latach 2014-201 8 zawiera wykres l l.
Wykres 11 Przeprowadzone postępowania w sprawie chorób zawodowych przez PPIS w latach 2014-2018

o liczba
prowadzonych
postępowań przez
PPls

2014

201
5

2016

2017

2018

Zródło: Opracowanie własne
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Zapobieganie i zwalczanie chorób zawodowych w odniesieniu do pracowników
zakładów powiatu pruszkowskiego polega między innymi na kontroli:
1) przestrzegania przez pracowników procedur bezpiecznej i higienicznej 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
indywidualną.

Wnioski dotyczące środowiska pracy

l PPIS w 2018 roku obejmował nadzorem bieżącym 600 zakładów pracy. W ramach
bieżącego nadzom sanitamego przeprowadzono 123 kontrole sanitame oraz 13 wizytacji
w

zakładach pracy

w

ramach prowadzonych

postępowań wsprawach

chorób

zawodowych.
2

W roku 2018 stwierdzono, że do głównych czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących w zakładach pracy na terenie powiatu pruszkowskiego należy:

3

e

hałas,

e

czynniki rakotwórcze,

8

czynniki chemiczne,

e

szkodliwe czynniki biologiczne.

W 5 zakładach pracy występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń

czynników szkodliwychdla zdrowia, a w narażeniuna te szkodliweczynniki pracuje
34 pracowników.
4.

W wyniku działań PPIS w roku 2018 poprawiono warunki pracy 36 pracownikom,

wykonującym prace w narażeniuna czynniki szkodliwe (30 pracowników hałas
i 6 pracowników ołów).
5

W 2018 roku prowadzono 21 postępowaniaw sprawie chorób zawodowych, w re)ostrze

zgłoszeń w sprawach chorób zawodowych odnotowano 2 nowe przypadki z terenu
powiatu pmszkowskiego. PPIS wydał 4 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodową .
6.

W przyszłości należy utrzymać dotychczasowy poziom działań kontrolnych, aby stan
higieniczno-sanitamy środowiska pracy nie pogarszaćsię i aby zlikwidować istniąące
zagrozenia.
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1.9.

Stan sanitarny placóweknauczania, wychowaniai opieki na terenie
działalności PSIE w Pruszkowie w 2018 roku
W Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w 201 8 r. zatrudnione były 2 osoby. Od maja do

września 2018 r. w działalności sekcji nastąpiła przerwa spowodowana długotrwałymi

zwolnieniami lekarskimi. Od sierpnia2018 r. sekcja działałajednoosobowoa od listopada

2018 r.

ponownie w składzie 2-osobowym. Zadania sekcji na terenie powiatu

pruszkowskiegowynikały przedewszystkim z ustawy o PaństwowejInspekcji Sanitamej
i polegały na koordynowaniu i monitorowaniu bieżącego nadzom nad stałymi placówkami

nauczania, opieki i wychowania oraz sezonowymi placówkami wypoczynku, w celu

osiągnięcia optymalnych warunków sanitamych pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach.

W 2018 r., nadzorem objętych było 335 placówek nauczania, wychowania i opieki
w tym:
e

29 żłobków/ 19 klubów dziecięcych (48),

8

94 przedszkoli/ 22 innych form wychowania przedszkolnego (1 16),

© 39 szkół podstawowych,

e

6 szkół gimnazjalnych,

© lO liceów ogólnokształcących,
e

8 szkół policealnych,
zespół szkolno-przedszkolny (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum),
zespoły szkół ogólnokształcących (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum),

© 6 placówki kształcenia ustawicznego,

8

12 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego

© 10 placówek z pobytem dziennym i całodobowym,
e

22 placówki wychowania pozaszkolnego

e

54 placówki sezonowe w tym:
16 akcja zimowa,

38 akcja letnia
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Wykres 12 Liczba placówek nauczania, wychowania i opieki objętych nadzorem PPIS w Pruszkowie

w 2017i 2018roku
140
120
100
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n

201 8

0

2017

n
Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2018 przeprowadzono
7 kontroli interwencyjnych,
z których l była

n

bezzasadna.

e

szafek na obuwie. Interwencja bezzasadna-- szafki są dostępne dla wszystkich

n
li

n

W stosunkudo jednej szkoły podstawową zgłoszonointerwencję dotyczącąbraku
uczniow.

e W stosunku do 2 żłobków zgłoszonointerwencje na prowadzeniedziałalności
pomimo braku stosownych zezwoleń. Zgłoszenia były zasadne-- przekazanodo

n

Urzędu Gminy Pruszków, zgodnie z właściwością. W 4 szkołach zgłoszono
problemy z wszawicą. Interwencje były

zasadne. Przekazano materiały

szkoleniowe na temat wszawicy dyrektorom szkół, przeprowadzono szkolenie.

W

nadzorowanych placówkach przeprowadzono 119

kontroli

sanitamych.

Wystawiono l decyzję 6lnansowąza czynności kontrolne pracowników. Wydano 8 opinii
sanitamych w tym 3 opinie dla przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz 5 opinii w drodze
decyzji dla żłobków i klubów dziecięcych. Ukarano mandatami kamymi l osobę na kwotę
200 zł. Wydano l decyzję umarzającąw stosunku do przedszkola
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Wykres 13 Porównanie liczby produktów Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w latach 2017-2018
400
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Żródło: Opracowanie własne.

Współpraca z merytorycznymi komórkami nadzoru prowadzonabyła na bieżąco
w zależności od potrzeb i napotykanych problemów. Współpracowano z Sekcją Promocji

Zdrowia -- 10 wspólnych kontroli/wizytacji. Każda z sekcji w swoim zakresie. Działania

edukacgno-informacŃnedotyczyły: obciążeniadzieci plecakami szkolnymi, wszawicy,
bezpiecznych ferii zimowych i bezpiecznych wakacji.
Przeprowadzono 8 wspólnych kontroli

z Sekcją Zapobiegawczego Nadzoru Sanitamego

w ramach opiniowania nowo otwieranych lub rozbudowywanych placówek opiekuńczych lub
wychowawczo - oświatowych.

Warunki sanitarno-higieniczne w placówkach objętych nadzorem przedstawiam'
się następująco:

1.9.1. Złobki i przedszkola
W 2018 r. na terenie powiatu pruszkowskiego

funkcjonowało

29

żłobków

i

19

klubów

dziecięcych, 94 przedszkola oraz 22 punkty
przedszkolne. Rozpoczęło działalność 7 żłobków,
w

tym

l

wybudowanym

placówka

publiczna

budynku - żłobek

w

Miejski

nowo
Nr 3

w Pruszkowie. Powstał l klub dziecięcy. Otwarto
l przedszkole w nowo wybudowanym budynku --

Przedszkole Midskie nr l

W

Pruszkowie. Jedno przedszkole poszerzyło działalność
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o clo(latKową salę po złtkwiclowanym

żłobku - Niepubliczne

Muzyczne

rrzeclszKole

,,Słoneczko"w Pruszkowie. Wydano l opinię na nowy punkt przedszkolnyw Żółwinie
W 2018 r. w

następujących placówkach

przeprowadzono remonty: Przedszkole nr

2

w Pruszkowie -- remont placu zabaw - odnowiono

i naprawiono
sprzętogrodowy.
W Przedszkolu
Nr 5
w Pmszkowie wymieniono część stolarki okienne.
W pozostałych placówkach przeprowadzano różne

n

bieżące remonty i konserwaclje dotyczące: malowanie

części pomieszczeń wymieniono na nowe obudowy

F

kaloMerów, odnowiono szatnie dla dzieci. W tej grupie placówek ukarano mandatami

l

kamymi [ osobę na kwotę 200 zł. Wystawiono ] decyzję finansową za czynności kontro]ne
pracownika.

W roku 2018 nie zgłaszano interwendi w stosunku do przedszkoli i punktów przedszkolnych.

F

Zarówno w roku 2017 jak i 2018 stan sanitamo-higieniczny opisanych placówek nie
budził zastrzeżeń.Mimo drobnych uchybień w jednej z placówek, stan sanitamy tej grupy

r
r

obiektów z roku na rok ulega znaczącej poprawie.
1.9.2. Szkoły podstawowe

l

[
r

r

r

W 2018 r. na terenie powiatu pruszkowskiego, funkcjonowało 39 szkol
podstawowych. Ogółem było to o 5 szkół podstawowych więcd

niż w roku 2017

(4 przekształconez gimnazjów il nowo wybudowana SP 5 w Pmszkowie). We wszystkich

szkołach przeprowadzonodrobne remonty, naprawy i konserwację. W szkołach
gimnazjalnych przekwalifikowanych na szkoły podstawowe przeprowadzono modemizacje
toalet dostosowUąc urządzenia sanitame do wzrostu młodszych uczniów oraz dostosowana
meble szkolne do zasad ergonomii dla młodszych roczników. W 15 szkołach odnowiono sale

dydaktyczne, w 10 placówkach wyremontowano bloki żywieniowe, 5 placówek odnowiło
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blok sportowy a 7 zaplecza sanitame. W dwóch szkołach powiększono liczebność sal
dydaktycznych. W SP l w Piastowie, w SP w Otrębusach , w SP 4 Pruszkowie, terminy

zakończeniaprac remontowych przeciągnęłysię na rok szkolny, jednak teren robót został
odpowiednio zabezpieczony.Nie zgłaszanożadnych interwencji dotyczących utmdnień
spowodowanych przedłużeniem prac remontowych w ww. szkołach.

W 2018 r. zgłoszono 4 interwencje dotyczące wszawicy. Interwencje były zasadne.
W ich wyniku dostarczonodo placówek materiały szkoleniowe oraz przeprowadzonokrótkie
szkolenia z dyrekclją i higienistkami

szkolnymi.

Dodatkowo,

zgłoszono

l interwenclję

dotyczącą niewłaściwych szafek w szkolną szatni w SP 2 w Pruszkowie

interwencja

bezzasadne.

Nie wydano w 2018 żadnych decyzji, mandatów ani wystąpień pokontrolnych
dotyczących stanu sanitamego szkół podstawowych na terenie powiatu pmszkowskiego.
Stan sanitamy szkół nie budził zastrzeżeń.

1.9.3. Gimnazja
W

roku

szkolnym

2018/19,

pomimo

ubiegłorocznych
przekształceń
szkół,w ewidencj
i
REPO z ll
6 gimnazjów:

placówek,

pozostało jeszcze

1. Gimttazjum
"AZYMUT"
S7:E.RN/K,ul. Stanisława Staszica l ,
05-800Pruszków;

FUNDACJI

2.. Gimnazjum
Nr
l
IM.
JANUSZA
KOŃCZ.4K..4,ul. Helenowska 3, 05-804 Pruszków;

3.
Organizacji Wojskowej

G/m/zaę/um Spał,.ECZ/VE, ul.

Polskie

10, 05-800 Pruszk(5w;

4. Puó/lćzneGfmnaz#zzm
w Kolorow/e, ul. Aleja Marii Dąbrowskią 20,
05-806Komorów;
5. Puó//cene G/mnazgz/m/m. M7KOł.HJy ROPE.R.N7K:4,
ul. Główna 96, 05-806 Nowa
Wieś;
6. Gimnazjum PROMIENIEFUNDACJISTERNIK,
05-830 Nadarzyn.

uN.V.omotowska 63,

Stan sanitamy powyższych szkół nie budził zastrzeżeń.
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1.9.4.

Licea ogólnokształcącei szkoli' policealne
W roku sprawozdawczym 2018 na naszym

terenie funkcjonowało lO liceów ogólnokształcących
oraz

8

szkół

policealnych.

W

placówkach

przeprowadzono remonty bieżące i konserwacja,
które dotyczyły malowania części pomieszczeń,
uzupełnienia ubytków
w łazienkach

płytek

uczniowskich,

terakoty, glazury
naprawy

stolarki

okienne, drzwiowej, podłóg oraz elewacji zewnętrznejna budynku.
Nie zgłaszano zastrzeżeńdo stanu sanitamego w tą grupie placówek

1.9.5. Zespol' szkół

W roku

sprawozdawczym 2018 w tel grupie placówek funkcjonowały

ogółem

3 zespoły szkół -- o 5 mniej niż w roku ubiegłym, w tym:
e

Jeden zespół szkolno-przedszkolny

w skład, którego wchodziło

przedszkole

szkołapodstawowai gimnazjum
e Dwa zespoły szkół w skład, których wchodziły szkoły podstawowe z oddziałami
gimnazjalnymi i licea ogólnokształcące.

Bieżące naprawy,

drobne remonty

i

konserwacje przeprowadzono we wszystkich

ww. placówkach.
Nie zgłaszano, w 201 8 r., zastrzeżeń do stanu sanitamego ww. placówek.
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1.9.6.

Placówki z pobytem dziennym i całodobowym

W 2018 r. na naszym terenie funkcjonowało 10 placówek z pobytem dziennym
i całodobowym. W ww. obiektach zostały przeprowadzoneremonty bieżące,które dotyczyły
malowania części pomieszczeń, uzupełnień naprawy i konserwacji urządzeń sanitamych,
sprzętu,mebli.
Nie zgłaszano zastrzeżeń do stanu sanitamego ww. placówek

1.9.7. Placówki wychowania pozaszkolnegoi opiekuńczo-wychowawcze wsparcia
dziennego

W 2018 r. na naszym terenie funkcjonowało

12placówek wsparcia dziennego i
'b

E

18 placówek

wychowaniapozaszkolnego,4 domy kultury. lch liczba
nie zmieniła się od roku ubiegłego. We wszystkich

obiektach zostały przeprowadzonebieżące naprawy
i konserwację dotyczące naprawy podłóg, stolarki
drzwiowej,

okiennej,

uzupełniania

płytek

glazury

i terakoty w łazienkach, malowania części pomieszczeń,
obudowy kalorWerów, uzupełnienia armatury sanitamej,
konserwaclji i naprawy sprzętu terenowego.

Stan sanitamy ww. placówek nie budził zastrzeżeń.
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1.9.8.

Higienizacja procesów nauczania
Na

przestrzeni ostatnich lat

ulegają

PONI EDZ LALEK
[

sukcesywną poprawie warunki higieny procesów
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lekcji jak i dostosowania mebli do wzrostu
uczniów.

Przyczyniła

się

do

tego

praca

{iZ\VAKTŁK

instruktażowa kierowana do dyrektorów szkół

21

i nauczycieli,

zakup

mebli

ocechowanych,

z

łlf

?l
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s.

regulowanych

6.

7
lł

i fabrycznie

+1łP
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lla
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e nBpoqp pp

dołączonym

certyfikatem, oraz przeprowadzona przez placówki tematyczna praca uświadamiająca

kierowana do uczniów. W roku 2018 ocenie poddano 616 stanowisk pracy
ucznia/przedszkolaka w

24 oddziałach szkolnych i6

oddziałach przedszkolnych

Stwierdzono, że we wszystkich placówkach dzieci siedząprawidłowo.
Sytuacja odnośnie posiadania przez szkoły

i placówki certyfikatów na meble edukacyne ulega
systematyczne
wymianę

poprawie

starych

poprzez sukcesywną
mebli

na

nowe.

W kontrolowanych szkołach nie stwierdza się
mebli

starych, jednakże

brak

certyfikatów

na

umeblowanie wynikał, w niektórych placówkach,
z wymiany mebli przy okazji likwidacji gimnazjów
na używane z inną placówki w obrębie gminy ( np. w SP l w Piastowie)

Z uwagi na fakt wprowadzenianowej reformy oświaty dotyczącą likwidacji
gimnazjów, zwiększyła się liczba uczniów w placówkach mimo powstania nowych szkół
podstawowych.

W skontrolowanych 11 szkołach podstawowych il

gimnazjum nie stwierdzono

nieprawidłowości pod względem higieny procesów nauczania odnośnie rozkładów zajęć
lekcŃnych. Pomimo rosnącej ilości uczniów większość szkół na naszym terenie pracuje
w systemie jednozmianowym lub 1,5 -- zmianowym.

W dwóch szkołach podstawowych, gdzie podjęliśmy akcje walenia plecaków, okazało
się, że obecność szafek i mięso na przechowywanie podręczników i przyborów szkolnych nie
zmieniła tendencji do noszenia ciężkich plecaków przez dzieci.
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1.9.9. Zywienie dzieci i młodzieży
Część

szk(5ł

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 najczęściej oferują do sprzedaży kanapki
z warzywami,

napoje, soki, chipsy z suszonych

owoców,jogurty i owoce.Ze wszystkichszkół
wycofano wszelkiego rodzaju fast moody,słodycze i napoje gazowane.W niektórych
szkołach funkcjonują automaty z napojami i przekąskami ,,Hlt"

1.9.10.Akcja zimowegoi letniegowypoczynkudzieci i młodzieży

W 2018 r. zorganizowano 54 fomty zimowego (16) i letniego (38) wypoczynku dla
dzieci i młodzieży -- o 11 więcej niż w roku 2017. Skontrolowano 14 tumusów, z których
w 1 1 prowadzono żywienie w formie obiadów. W skontrolowanych placówkach z obiadów

korzystało 517 dzieci, w tym 8 z posiłków dotowanych. Wypoczynek prowadzony był
w większości na bazie obiektów szkolnych. Z akcji letniej i zimowej w skontrolowanych

tumusach skorzystało 2236 uczestników. Na skontrolowanych 14 placówek wszystkie
zgłosiły wypoczynek do Kuratorium Oświaty i uzyskały pozwolenie na prowadzenie akcji.
Dzikich placówek nie było.
Podczas akcji letniej właściciel Restauracji Picanto w Dawidach ul. Starzyńskiego 4,

za niehigienicznie utrzymanepomieszczeniabloku żywienia - podłóg, parapetów,sprzętudo
produkcji posiłków obiadowych, dowożonych do Klubu JeździeckiegoAkademia Kucania
w Dawidach, ul. Warszawska (gdzie zorganizowano akcję letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży) został ukarany mandatem kamym w wysokości 300 zł. Organizatorem
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wypoczynku był

właściciel

Klubu

Jeździeckiego. Sekcja Bezpieczeństwa żlywności,

żywienia i Kosmetyków ukarała powyższym mandatem i wydała decyzję finansową na
właściciela restauracji.

Stan sanitamo-higieniczny pozostałych placówek wypoczynku letniego i zimowego w 2018 r.
nie budził zastrzeżeń.

Wnioski dotycząceplacówek nauczania,wychowania i opieki
Stan sanitamo-higieniczny w kontrolowanych placówkach ulega co roku znaczna
poprawie m.m. :

e We wszystkich placówkach poprawie uległ stan utrzymania higieny osobistą
uczniów. W sanitariatach były dostępne w odpowiednią ilości środki higieniczne

i dezynfekcgne. We wszystkich placówkach w łazienkach była zapewniona zimna
i ciepła woda. Część przedszkoli i szkół zainstalowała w łazienkach suszarki do rąk.

Coraz częścią placówki korzystały z roczników jednorazowych. W przypadku

żłobków i przedszkoli-- nawet dużych formatów jednorazowychroczników
kąpielowych.

e Co roku prowadzonesą akcje walenia plecakówszkolnych.W 2018 roku we
wszystkich kontrolowanych typach szkół uczniowie mieli możliwość zostawiania
części podręczników i przyborów szkolnych. Dyrektorzy placówek zakupili szafki,

wydzielili półki w klasachlub ze środków rad rodziców zakupili drugi zestaw
podręczników. Jednakże sytuacja w zakresie ciężaru plecaków szkolnych nie uległa
zmianie.
e

Poprawiło się wyposażenie szkol w sprzęt komputerowy i multimedialny.

e Wszystkie placówki posiadającepomieszczeniakuchenneorganizowały dla dzieci
dożywianie w formie obiadów. Do części placówek, które nie posiadają bloków
żywieniowych, posiłki były dowożone przez firmy cateringowe. Placówki, w których
odbywały się zajęcia pozalekcyjne, organizowały dla dzieci posiłki w formie drugich

śniadańlub w formie podwieczorków,w zależnościod tego,czy dzieci spędzamy
tam

godziny poranne,czy przychodziłypo południu.Posiłki te były opłacaneprzez
Miejskie i Gminne Ośrodki PomocySpołecznej,TowarzystwoPrzgaciół Dzieci,
Polski Komitet Pomocy Społeczną i były przeznaczonedla dzieci z ubogich rodzin.
Dzieci te korzystały również z dopłat do wyżywienia w szkole.
Wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu pruszkowskiego w ostatnich latach

opierał się na formach organizowanychw midscu zamieszkania,w placówkachobjętych
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naszym nadzorem. Placówki organizujące akcję letniego i zimowego wypoczynku mają

obowiązek relestraclji w

Mazowieckiej Bazie Wypoczynku. Wszystkie inne,

niezarejestrowane w powyższą bazie są placówkami

tzw. ,,dzikimi". Nie zauważono na

naszym terenie placówek wypoczynku niezarejestrowanych w ww. bazie.

Zainteresowanie wypoczynkiem dzieci i młodzieży na terenie naszego powiatu
systematycznie rośnie, o czym świadczy rosnąca z roku na rok baza zarejestrowanych
tumusów wypoczynkowych.
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1.10. Działania i zadania promocji zdrowia
1.10.1. Tematyka działalności oświatowo-zdrowotnej

q

l

n

Zadania Promocji Zdrowia na terenie Powiatu Pruszkowskiego w roku 20] 8 wynikały

przede wszystkim z Ustawy o Państwową Inspekcji Sanitamel i polegały na inicjowaniu,

wdrażaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo-zdrowotną 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 zdrowotnej
społeczeństwa, zaznajomienie z czynnikami szkodliwymi dla 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 trybu
zycia.
1.10.2. Tematy wiodące w roku 2018

])roxxxo

cj a

Z drowia

Wymienione niżej zagadnieniabyły tematami wiodącymi oświaty zdrowotnej i promocji
zdrowia:
1. Zmniejszenie ilości zachorowań wynikających z palenia tytoniu poprzez ograniczenie

ekspozycji na dym tytoniowy oraz podniesienie świadomości zagrożeń związanych
z paleniem tytoniu;

2. Zwiększanie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez propagowanie
szczepień ochronnych;

3. Profilaktyka chorób sezonowych;

4. Usprawmenie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia chorób
nowotworowych piersi i szyki macicy;
5. Zapobieganie HIV/AIDS oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób żgących
z HIV i chorych na AIDS;

6. Propagowanie zdrowego stylu życia;
7. Profilaktyka uzależnień skierowana zwłaszcza do kobiet w wieku prokreacyjnym )
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6. Dopalacze l środki zastępcze
Szczególne ukierunkowanie na podniesienie świadomości dotyczącej
1) Zapobieganiu oraz walki z otyłością ,

2) Zwiększeniu aktywności fizyczną ;
3) Zapobieganiu nałogom;
4) Higieny osobistej i higieny otoczenia;

5) Zdrowemu odżywianiu.
Propagowanie zasad bezpieczeństwa poprzez
1) Zapobieganie urazom,
2) Propagowanie zasad bezpieczeństwa wypoczynku podczas wypoczynku zimowego
3) Propagowanie zasad bezpieczeństwa wypoczynku letniego.

1.10.3.Adresaci oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Działania

Sekcji

Promocji

Zdrowia

są skierowane

do

następujących

grup

mieszkańców powiatu pruszkowskiego:

Dzieci i 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;

Kierownicy i wychowawcyplacówekorganizującychletni i zimowy wypoczynek;
Lekarze,pielęgniarki, inni pracownicy zakładów opieki zdrowotną ;
Pacjenci zakładów opieki zdrowotnej ;
Społeczność lokalna;
Funkcjonariusze samorządów terytorialnych.
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1.10.4. Realizacja interwencji programowych

Program OgraniczaniaZdrowotnych Nastęt)stwPalenia Tytoniu w Polskę

PROGRAM

OGRANICZANIA

PALENIA

ZDROWOTNYC

H

NASTĘPS'lW

'TYTONIU W POLSCE

Celem głównym programu było zmmejszeniezachorowań, inwalidztwa i zgonów
wynikających z palenia tytoniu w Polsce poprzez zmnidszenie ekspozycji na dym tytoniowy
oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie.
Realizacja programu w roku 201 8 odbywała się poprzez:
Organizowanie Ogólnokrajowych Kampanii Edukacgnych:
l . ,,Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu";

2. ,,Światowy Dzień bez Tytoniu"

Realizację następującychprogramów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży:
l . ,,Czyste powietrze wokół nas";

2. ,,Nie pal przy mnie proszę";
3. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie"
Celem

organizacji

Ogólnokrajowych

Kampanii

Edukacyjnych

było

dostarczenie

społeczeństwuinformac:ji w zakresie zysków pb'nących z niepalenia oraz aspektów
zdrowotnych i społecznych związanych z paleniem tytoniu a także przypomnienie
o obowiązującym prawie, wzmocnienie jego przestrzegania oraz prowadzenie monitoringu
i oceny przestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach użyteczności publicznej, zakładach

opieki zdrowotnej. placówkach oświatowo-wychowawczych
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31 maja2018roku

Swiatowy Dzień bez Tytoniu

ie. nle papierosy
EZ TYTOrilu #l+roba(m

Fif.dth

'at<

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

Adresatami
gimnazjalnych,

podejmowanych

ponadgimnazjalnych,

działań

byli:

rodzice dzieci,

uczniowie

szkół

podstawowych,

pracownicy

placówek

oświatowo-

nauczyciele,

pedagodzy,

wychowawczych, interesanci PSIE.
Realizatorzy

działań:

dyrektorzy

szkół

i

przedszkoli,

pielęgniarki szkolne, dyrektorzy. W 20 19 roku objętych działaniami było 4030 osób.
Swiatowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 15 listopada 2018 roku

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

Światowy

Dzień

Rzucania

P'alenia Tytoniu

Partnerzy:

dyrektorzy

oświatowo-wychowawczych,

placówek

kierownicy

przychodni.
Realizatorzy:

nauczyciele,

pedagodzy,

pielęgniarki, lekarze.

Udzielano porad antynikotynowych.

Strona 115 z 134

Czyste powietrze wokół nas

8$ab czyste

powietrze
wo kół nas

n

l

n

Celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomą umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji
rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

n
lł

n
}

n

Adresatami poddmowanych

działań są dzieci w wieku 5-6 lat ich rodzice

i opiekunowie. Program był realizowany w 12 placówkach.

Działaniami edukacyno-informacyjnymi objęto 845 osób. Realizatoramiprogramu
byli nauczyciele wychowania przedszkolnego przy wsparciu pomocy nauczycieli. Podczas
realizacji programu zastosowano następujące formy: narady, formy wizualne, poradnictwo
dystrybucję materiałów edukacynych, zabawy ruchowe, wykonanie prac plastycznych.

n
Nie pal przy mnie proszę

b

P

Program edukacji
antytytoniowej
,Nie pal przy mnie.
proszę"

.fśliłĆv}

Celem głównym programu jest zmmdszenie narażeniadzieci na bierne palenie
tytoniu, poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie,
kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich a także kształtowanie
postaw asertywnych.
Adresatami byli uczniowie klas 1-111szkół podstawowych oraz ich rodzice.

Do realizacji programu w powiecie pmszkowskim przystąpiło 5 szkół podstawowych.
Działaniami edukacŃno-informacyjnymi objęto 1230 osób.
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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 szkolną oraz informacje

opublikowane w prasie i telewizji szkolną, prezentacje multimedialne, dystrybucja
materiałów edukacyjnych.
Wykres 14 Liczba osób i szkół uczestniczącaw programie Afera/prąd m/l/eproszę w latach 2016-2018

Nie pal przy mnie proszę
2500
2000
1500
1000
500
0

2016 rok

2017 rok

2018rok

ilość osób

2264

1430

1230

ilość szkół

10

7

5

Zródło: Opracowanie własne

Znddź. właściwe rozwiązanie
Celem głównym

programu jest zapobieganie

paleniu tytoniu wśród uczniów starszychklas szkół
podstawowych i gimnazjów, poprzez zwiększenie

Znajdź właściwe
rozwiązanie
Program profilaktyki palenia tytoniu

wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,

dla uczniów szkoły podstawowej

ksztahowanieumidętności dbania o zdrowie własne
i zdrowie

swoich

asertywnych

bliskich,

związanych

z

ksztahowanie
unikaniem

postaw
czynnego

i biemego palenia tytoniu.

Program był realizowany w 12 szkołach .Działaniami edukacgno- in€ormacynymi

objęto 3029 osób. 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 szkolną, dystrybucję materiałów
edukacynych
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Wykres 15 Liczba osób i szkół uczestniczącaw programie ZzlaOdź
właśc/werozpfqzazl/ew latach 2017-2018

n
l

n

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

n

ilość osób

li

ilosć szkół

2017 rok H 2018 rok
Zródło: Opracowanie własne

Programy i)rot)aguiqce zdrowy styl Łvcia
Realizację następującychprogramów edukacyjnych skierowanych do dzieci,
młodzieżyi dorosłych:
Trzymaj Form ę

Celem głównym programu jest poprawa sposobu odżywiania się młodzieży poprzez

edukację w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży
szkolnej i ich rodzin mającą na celu zachęcanie do aktywnego stylu życia i stosowania

zbilansowaną diety. Adresaci: uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, uczniowie klas
111oddziałów gimnazjalnych, rodzice.
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Wykres 16 Liczba osób i szkół uczestniczącaw programie Trzymćy/ormę

Trzymaj formę
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2018 rok
20
1 =

ilość osób l

3658

Żródło: Opracowaniewłasne.

Program był realizowany w 20 placówkach. Działaniami informacŃno-edukacynymi

objęto 3658 osób. Realizatorami programu byli: nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki
szkolne.

Formy realizacji: narady, imprezy prozdrowotne, formy wizualne, poradnictwo,
proUekclefilmów, dystrybuąa materiałów edukacyjnych, korespondencjainfomlacyna,
prowadzenie monitoringu realizacji programu.

W ramach realizacji programu odbyło się wiele imprez prozdrowotnych tl. konkursy
wiedzy, konkursy na plakat

Celem głównym programu było zmniejszenie zachorowań, inwalidztwa i zgonów
wynikających

z

rozprzestrzeniania

się

chorób

nowotworowych

w

Polsce poprzez

zmniejszenie zachorowalności oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie.

Realizacja następującychprogramów edukacgnych skierowanych do dzieci,
młodzieży i dorosłych:
l . ,,Wybierz życie pierwszy krok
2. ..Zdrowe oiersi sa OK !"
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Wybierz życie -- Pienvszy krok

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

1) Zwiększeniepoziomu wiedzy na temat profilaktyki
raka szyki macicy i roli wimsa HPV w jego

n
n

powstawaniu,

2) Przekazanie wiedzy o

czynnikach ryzyka raka

szyki macicy (profilaktyka

pierwotna i wtóma),

3) Motywowanie i zachęcanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom
prońllaktycznym 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 Populacyjne
Programy WczesnegoWykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki Wykrywania Raka Szyki
Macicy. Program był realizowany w 8 placówkach. Działaniami informacyjno-edukacynymi
objęto 697 osób
Zdrowe piersi s(ł OK

Celem głównym programujest edukacjamłodzieży szkół
ponadgimnazjalnych

oraz

ich

rodziców

i

nauczycieli

w

zakresie

profilaktyki raka piersi, oraz ksztahowaniewśród uczennicnawyku
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, pedagodzy
Zdrowe pIersI są OKI

pielęgniarki.
Podczas realizacji
Koordynującym

współpracowano

PopulacŃne

z

Programy

Wojewódzkim
Wczesnego

Ośrodkiem

Wykrywania

Raka

Piersi

oraz

Profilaktyki Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Programbył realizowanyw 8 placówkach.

Działaniamiinformacyjno-edukacyjnymi
objęto541osób
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ii!!!!wch środków Dsvchoaktywnych
Celem głównym projektu jest ograniczenieużywania tytoniu, alkoholu i innych
substanclji psychoaktywnych przez kobiety

w wieku prokreacynym, g.

między

15 a 49 rokiem życia.
W 201 8 roku realizacja poprzez program.
,,ARS-czylijak

dbać o miłość?"

Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

na

terenie

całego

kraju

i

ograniczenie

używania

substancji

psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacynym.

WŃątkowość
programu,,ARS, czyli jak dbać o miłość?",polegana
nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień,opartym o wartości uznawaneprzez

młodych ludzi. Głównym celem programu pt. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?" jest
ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież(np. alkoholu, tytoniu
narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.
Do programu przystąpiło 7 placówek. Działaniami edukacŃno-informacHnymi objęto
226 osób

czyli jak
/ dbać
.r

o mikoś(5'?

Chroni się przed kleszcz,ami wszystkimi stlosobami
Celem

głównym

jest

podniesienie

poziomu wiedzy na temat chorób od
kleszczowych

oraz

poznanie

sposobów

zapobiegania tym chorobom. Uczeń zdobywa
wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy,
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poznaje sposoby przenoszenia kleszczy na zwierzęta i ludzi ,uświadamia sobie potrzebę
profilaktyki.
Realizatorami programu byli: dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki. Działaniami

edukacgno-informacHnymi
objęto357osób.
Profilaktyka HIV/AIDS
Celem głównym jest ograniczenie rozprzestrzeniania HIV i AIDS, oraz ksztahowanie

właściwych postaw wobec problemów związanych z zakażeniem wimsem HIV i choroba
AIDS.
Realizacja programu w roku 201 8 odbyła się poprzez:

Organizowanie Ogólnokrajowych Kampanii Edukacyjnych:

1. ,,SwiatowyDzień Walki z AIDS" (l grudnia2018r.)
Swiatowy Dzień Walki zAIDS od tego miejsca
Celem działań 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 zachęcenie do wykonywania testów w kierunku HIV i korzystania
z poradnictwa około testowego.

Realizacja tego zadania polegała na działaniach informacyjno-edukacŃnych
ukiemnkowanych na profilaktykę HIV/AIDS skierowanych do wszystkich mieszkańców
powiatu.

Formy realizacji: infomlacja na stronie intemetowej PSSE, dystrybucja materiałów
edukacgnych.
Edukacją, informacją objęto 130 osób ( uczniowie, nauczyciele, rodzice).

Realizatorami programu byli: dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki

l brud mia

:3vviatovvy

[)ziell

AIDS
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1.10.5. Realizacja interwencji nieprogramowych

Realizacja Interwencji Nieprogramowych
1. Bezpieczne Wakacje/Bezpieczne Ferie

2. Swiatowy Dzień Zdrowia
Bezpieczne Wakacje/Bezpieczne Ferie

X

r
Celem akcji było propagowanie zasadbezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym

i wakacynym
Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.
Realizatorzy: wychowawcy, ratownicy wodna, strażnicy miejscy, strażacy, policljanci.
W ramach Bezpiecznych Ferii i Wakaclji podejmowane były działania PSSE dotyczące
następujących zagadnień:
e

Bezpieczeństwa wypoczynku;

8

ProHllaktyka zatmć pokamlowych;

8

Profilaktyka zakażeń meningokokowych;

e

Profilaktyki uzależnień;

8

Uwaga kleszcze;

8 Higieny osobistą oraz higieny otoczenia;
Działaniami edukacŃno-informacŃnymi objęto 1717 odbiorców.
Przygotowano gazetki informacgną na terenie PSSE w Pruszkowie oraz umieszczono
informacje na temat ,,Bezpiecznych Ferii" i ,,Bezpiecznych wakacji" na stronie intemetowej :
www.T)mszkow.l)sse.waw.ol
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Swiatowy Dzień Zdrowia 2018

Śwł'a'łowy Dzkń Zdrow;a

n
n

7 kwł'et'n/a 2018 roku

@
Z:DW\Vte DLĄ \&(SZ;)/STKtOH
Swiatowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania

ś;wiatową Organizacji Zdrowia daje nam unikalne możliwość mobilizacji działań
poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na
całym świecie.

W roku 2018 Swiatowy Dzień Zdrowia zbiega się z 70. rocznicą powstania Swiatowa
Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem ,,Zdrowie dla
wszystkich", które w pełni wyraziły ideę działalności tej organizacji. Powstała ona po to, aby
wspierać kraje w dążeniach do zapewnieniajak najlepszego zdrowia ich obywateli.

Swiatowy Dzień Zdrowia jest okazją do dyskusji na temat sposobów osiągnięcia tego

celu. Działaniami w ramach Światowego Dnia Zdrowia na terenie powiatu pruszkowskiego

w roku 2018 objęto556osób
1.10.6. Inne przedsięwzięcia

Dopalacze

n

Zwiększenie świadomości społeczeństwaw zakresie
'nil

laktyki i zwalczania uzależnieil, działaniami objęto

t(Ifil91n,i+ zwie
l(rivtll':tii'

Ż:yiC:i€i

1837 osób. Sekcja Promocji zdrowia jak co roku

organizowała na terenie powiatu pmszkowskiego punkty

informacŃno-edukacgne przy których osoby zainteresowanemogły uzyskać informactje nt.
narkotyków nową generacji, przekonać się na własne oczy jak wygląda świat po zażyciu
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substancji odurzających dzięki pokazom narko i alko gogh, czy zobaczyć na tablicach
edukacŃnych skutki zażywania tych substancji.

Profilaktyka zatrućgrzybami

Działaniami

z

zakresu profilaktyki

zatruć

grzybami

na

terenie

powiatu

pruszkowskiego
objęto436 osób.
Znamię! Znamje?
W ramach upowszechniania wiedzy o nowotworze

złośliwym

skóry Państwowa

Inspekcja Sanitama woj. mazowieckiego realizuje Program ,,Znamię! Znam je?" -- czyli co
musisz wiedzieć o czerniaku skóry.

Patronat honorowy nad programemedukacgno-informacyjnym ,,Znamięl Znam je?
objęła Minister Edukacji Narodowej. Kampania powstała z inicjatywy Akademii Czemiaka,
która jest sekcja naukową Polskiego Towarzystwa Chimrgii Onkologiczne. Patronat nad
działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo

Onkologii Klinicznej.

W Polsceco roku odnotowje

Znamię! Znam
je?
li

co
Sg;«:,"
może rdżwiną
u każdego

Ć się

S

o czerolB
or

się około 50 tys. Przypadkównowych
zachorowań

na

nowotwory

skóry,

w tym 3 tys. Zachorowań na czemiaki.

Czemiakstanowitylko 6% wszystkich
nowotworów

skóry,

chorych na czemiaki

ale

aż

80%

umiera z tego

powodu. Liczba zachorowań na czemiaka w Polsce podwaja się co lO lat. Wpływ na tę

sytuację ma między innymi zmiana zachowań Polaków, w tym nadmieme opalania,
oddawaniesię kąpielom słonecznym bez właściwej ochrony a także korzystanie z solariów:
szczególnie przez osoby w młodym wieku.

W ramach programu Akademia Czemiaka przygotowała konspekt lekcji edukacynd
o czemiaku dla nauczycieli, tak aby mogli oni przeprowadzić lekcję w swold klasie. Z kolei
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uczniowie, dzięki specjalnie przygotowanemu filmikowi oraz materiałom informacgnym

(ulotki, plakaty) dowiedząsię, jak prawidłowo sprawdzaćskórę i uchronić się przed
H

czemiakiem. Działaniami edukacgno-informacŃnymi objęto 427 odbiorców.
Program edukacyjny Podstępne ,, WZW"

Wirus zapalenia wątroby typu B iC to najczęstsze czynniki sprawdze wimsowego

n

zapaleniawątroby, zarówno w postaci ostrej,jak i przewlekłej. Mają zasięgglobalny. Wimsy
zapalenia wątroby typu B iC

n
n
n

mają wiele cech wspólnych- przewlekła forma zakażenia

każdym 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 rozpowszechnieniem dostępnych szczepień ochronnych oraz poprawą

postrzeganiazasad zapobieganiazakażeniom w szpitalach i placówkach ambulatoWjnych.

n

W przypadku wirusa HCV nie ma szczepionki, pozostają tylko działania profilaktyczne.

Mimo rosnącej świadomości społeczną i zainteresowaniaproblemem, poziom
powszechnej wiedzy na temat zakażeńjest zbyt niski. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom

i zapotrzebowaniu,przekazujemyPoradnik, w którym zawarto najistotnidsze infomlacje:
l

zredagowane w sposób przystępny i zrozumiały dla osób nie związanych z medycyną.

Program edukacgny przeznaczonyjest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychjest
odpowiedzią na wciąż pojawiające się przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów
przeciwdziałania

td

sytuadi

jest

podnoszenie

poziomu

wiedzy

pozwalającą

na

rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań
profilaktycznych a także umożliwiającą rozpoznaniezakażeniai przez to zapobieganiejego
dalszemu rozprzestrzenianiu się.
Kształtowanie zachowań zdrowotnych równeż w zakresie przeciwdziałania chorobom

n

zakaźnym stanowi ważny element działań edukacŃnych w szkole. Działaniami edukacMnoinformacŃnymi objęto 120 odbiorców.

Podstępne
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Jednostki współpracujące
e Jednostki samorząduterytorialnego: StarostwoPowiatowe,Urzędy Gmin, Urzędy Miast.
e

Inne: placówki oświatowo-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia, pływalnia, Policja,

Straż Miejska, Krajowe Centmm ds. AIDS, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
PopulacWny Program Wczesnego Wykrywania Raka ,Midski

Ośrodek Kultury

w Pmszkowie.
W

roku 2018 Sekcja Promocji

Zdrowia

realizowała wszystkie interwencje

programowe i nieprogramowe v\wynikającez planu zasadniczych zamierzeń oraz bieżących
potrzeb środowiska lokalnego.
Programy prozdrowotne każdego roku realizują placówki oświatowo-wychowawcze:
które zostają objęte edukacją i informacją.

W ramach działań współorganizowano szkolenia, warsztaty, pogadanki dotyczące
zagadnień

metodyki

i

organizacji

realizowanych

interwencji

programowych

i nieprogramowych.

W 2018 roku pracowmcy Oświaty Zdrowotną i Promocji Zdrowia na podstawie:
Procedury Kontroli PK/PZ/01 przeprowadzili 39 wizytacji w placówkach oświatowow"ychowawczvch
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1.11

Stan sanitarny powiatu pruszkowskiego działania zapobiegawcze
Do głównych kierunków

l

q

działania sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Powiatową Stacji Sanitamo-Epidemiologicznd w Pmszkowie, zgodnie z ustawą z dnia 14

marca 1985r. o Palin'ow© Znspełę/iSan//Urną/(tekst jedno]ity Dz. U. z 20] 9 r., poz. 59)
należy:

n

e

Sprawowanie nadzoru pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przy
opiniowaniu

projektów

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego,

uzgadnianiu wamnków zabudowy i zagospodarowaniaterenu, na podstawie ustawy

Ę

z dnia 3 paździemika 2008 r. o udosrępn/an/u f/zńormadi o .środowisku/./ego oc/zronle,

udziale społeczeństwaw ochrottie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

[

środowżsło (tekstjednolity

r

e

r

e

[

Dz. U. z 201 8 r., poz. 208 1 z późn. zm.);

Uzgadnianie dokumentacji projektowych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu
użytkowania obiektów budowlanych;
Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;

e Sprawowanie zapobiegawczegonadzoru nad warunkami higieny środowiska przy
wydawaniu opinii do decyzji o środowiskowychuwarunkowaniachw trybie określonym
w ustawie z dnia 3 paździemika 2008 r. o udosrępnfan/ui/zdormaę/io środowisku/./ego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałyu'ania na

środowisko (tekstjednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).

W roku 2018 działalnośćZapobiegawczego
Nadzoru SanitamegoPowiatową Stacji
Sanitamo-Epidemiologicznd w Pmszkowie polegała na kontroli przestrzeganiawymagań
higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięć na etapie planowania, budowy i dopuszczenia do
użytkowania.
Zrealizowano bieżące zaplanowane zadania, które wynikały z ustawy o Państwowej

InspekcjiSanitamd w zakresiehigieny środowiska,w tym ochronyzdrowia ludzkiegoprzed
niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.

W roku ubiegłym przeprowadzono41 kontroli dotyczącychdopuszczeniado użytku
obiektów budowlanych, dodatkowo uczestniczono w 34 wizjach lokalnych i kontrolach
z innymi sekcljami w ramach współpracy z nadzorem bieżącym, główne z sekcją Higieny
Dzieci i Młodzieży i sekc:jąBezpieczeństważywności, żywienia i Kosmetyków.
Rozpatrzono 26 wniosków watów, burmistrzów, prezydenta miasta Pruszkowa,
dotyczących wydania opinii sanitamd w sprawie: konieczności przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedsięwzięciana środowisko, a w przypadku stwierdzenia takie
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konieczności, określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
oraz w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykres 17 opiniowanie oddział'wania planowanych inwestycji na środowisko
n Ilość VWdanychopinii sanitarnych w 201 8 r

m Piastów gm. Michałowice gm. Raszyn gm. Nadaizyn

gm. Brwinów

m. Pmszków

Zródło: Opracowaniewłasne.

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekty
budowlane oraz projekty dotyczące zmiany sposobu użytkowania. Szczególną uwagę
w trakcie opiniowania projektu, zwracano na prawidłowy układ funkcjonalny pomieszczeń,
prawidłowe

ciągi

technologiczne,

układ

rozprowadzania

instalacji

sanitamych

w proUektowanymbudynku, higienę użytkowania pomieszczeń. Ponadto udzielono
42 konsultacji

inwestorom

i

projektantom

w

trakcie

opracowywania

dokumentacji

proj ektową.

W roku ubiegłym w formie pism zostało załatwionych 17 spraw dotyczących między
innymi:

udzielania inwestorowi

informacji

na temat trybu postępowania, dostarczenia

brakujących dokumentów wymaganych przy dopuszczeniu do użytkowania obiektu
budowlanego.
Dla

wielu

terenów

sporządzane są

Miąscowe

Plany

Zagospodarowania

Przestrzennego,które wymagają(na etapie uzgadniania) szczegółową analizy wamnków
higienicznych i zdrowotnych. Brak dla danegoterenu Midscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennegojest poważnym problemem i może wpb'nąć na wydłużenie całego procesu
inwestycŃnego. W powiecie pruszkowskim, w sprawie uzgodnienia projektu Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennegonajbardzid aktywne było Miasto Pruszków (wykres
2), które w roku ubiegłym zwróciło

się do Państwowego Powiatowego Inspektora
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r

r

samtarnegow rmszKowie z 11 wnioskami o uzgo(lmemeprojektu. w sumie uzgo(lmono

n

Ogółem w roku 2018 wydano 254 dokumenty.

30 projektów midscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wykres 18 opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Ilość wydanych opinii sanitamych w 2018 r

q

n

0
8

m. Piastów

gm.

gm. Raszyn gm. Nadarzyn gm. Brwinów

]n. Pruszków

Michałowice
Zródło: Opracowanie własne.

W ubiegłym roku, biorąc pod uwagę poprzednielata, zauważasię zmiany w rodzaju
realizowanych przedsięwzięć. Chociaż nadal znaczny udział stanowią inwestycje związane
z budową, rozbudową, czy przebudową układów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz

układów drogowych, to zauważalniewzrósł udział inwestycji związanych z budową obiektów
magazynowych i logistycznych na terenach położonych w sąsiedztwie dróg ekspresowych --

m.in. drogi ekspresowejS8 Salomea-Wolica(inwestycji zakończoną w 2015 roku), a także

inwestycji oświatowych placówek:żłobków,przedszkolii szkół.

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

zbiomików -- szamb,zmnidszając główne źródła zanieczyszczeńwód gruntowych i gleby.
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Budowa sieci wodociągowych, będących podstawowym zaopatrzeniemludności w wodę do
spożycia(objętych

nadzorem służb sanitamych)

zdecydowanie wpływa

na poprawę

warunków bytowych mieszkańców na danym obszarze.

Wymienione wyżej przedsięwzięcia stanowią istotne znaczenie w uporządkowaniu
zagospodarowaniaterenów inwestycgnych, to znaczy m.in. ustaleniu zasad i wamnków
zabudowy oraz kształtowaniu przestrzeni publicznej. Uporządkowana gospodarkaterenami
ułatwia planowanie przyszłych inwestycji podnosząc standard oraz przyczynia się do
poprawy stanu sanitamego w gminach powiatu pruszkowskiego.

W zakresie realizacji nowych inwestycji sektora publicznego w powiecie
pruszkowskim, sytuacja w porównaniu z rokiem 2017 nie uległa znacznej zmianie (wykres
19). W ubiegłym roku oddano do użytkowania wiele obiektów budowmctwa przemysłowego,
hal

magazynowo-produkcynych

i

magazynowych,

obiektów

handlowo-usługowych,

budynków biurowo-szkoleniowych oraz budynków użytecznościpubliczną .
W roku 2018 zostały zakończone między innymi

trzy znaczące inwestycje

w Pruszkowie: budowa budynku szkoły podstawową i budynku przedszkola wraz ze
żłobkiem przy ul. Jarzynowej w

dzielnicy

miasta żbików-Boki,

budowa Centmm

Handlowego Nowa Stacja przy ul. Sienkiewicza oraz budowa Domu Pomocy Społeczną przy

ul. Ożarowskid w dzielnicy miastażbików. Ponadtow powieciepruszkowskimw ubiegłym
roku zostały zakoilczoneinwestycje takie jak: hala sportowaprzy Gminnym Ośrodku Sportu

(GOS) w Raszynie, strze]nica sportowa przy A]. Jerozolimskich w Michałowicach,
rozbudowa CH Janki, budowa budynku przedszkola przy szkole podstawowej w Otrębusach
w gminie Brwinów oraz rozbudowa szkoły podstawową w Ładach w gminie Raszyn.

Wnętrze Centrum Handlowego Nowa Stacja w Pruszkowie
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l

]
Hala sportowa przy Gminnym Ośrodku Sportu (GOS) w Raszynie

]

Wykres 19 Liczba obiektów dopuszczonych do użytkowania
a ilość wydanychdecyzji dopuszcmyacych
do użytkowaniaw latach20 14 - 20 18
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H
Zródło: Opracowanie własne.

Sekcja Zapobiegawczego Nadzom Sanitamego systematycznie realizuje liczbę zadań
'q

w szerokim obszarze działania higieny środowiska w tym ochrony zdrowia ludzkiego przed

niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych przyczyniając się do
]

podnoszenia standardu sanitamego powiatu pmszkowskiego.
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Zakończenie
\

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie na podstawie ninidszej

oceny stwierdza,że bezpieczeństwo
sanitamepowiatu pruszkowskiego
oraz jego
mieszkańców w 2018 roku ulega systematycznej poprawie, podobnie jak w ubiegłych latach.

W 2018 roku jednym z głównych celów działalności poddmowand przez Państwową

Inspekcję Sanitamą były działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
realizowane poprzez podejmowanie współpracy z innymi instytucjami w tym z władzami
miasta i powiatu. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pruszkowie jest
organizatorem wielu inicjatyw takich jak konkursy, konferencje itp. dotyczących profilaktyki

prozdrowotnd oraz zdrowego trybu życia. Powyższe działania przyczyniają się do wzrostu
świadomości wśród mieszkańców powiatu w zakresie zdrowia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pmszkowie w 2018 roku zaobserwował
wzrost zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę, co wiązało się z podjęciem przez niego

odpowiednich przedsięwzięć oraz współpracy przede wszystkim z placówkami leczniczymi
i przedstawicielami

organów

władzy

samorządową,

w

celu

zatrzymania

dalszego

rozprzestrzeniania się choroby.

Do powyższych działań (przedsięwzięć) należy zaliczyć:
e Uruchomienie

dyżurów

alarmowych przyjmujących

zgłoszenia o wystąpieniu

podejrzenia zachorowania na odrę,

e Scisłąwspółpracęz WojewódzkąStacjąSanitamo-Epidemiologiczną
w Warszawie
8 Otwarcia punktów szczepieńw podmiotach leczniczych,
8 Podejmowanie działań informacyjnych dotyczących szczepień ochronnych,

8 Poddmowanie działań informacyjnych dotyczącychodry wśród społeczeństwaw tym
przede wszystkim w zakładach i przedsiębiorstwach, w których pojawiły się przypadki
zachorwań.

W

2018

roku

pracownicy

Powiatowej

Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

w Pruszkowie, w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Pmszkowie

w ramach wykonywanych czynności służbowych w tym czynności kontrolnych prowadzili
skuteczny nadzór nad:

e Chorobami zakaźnymi oraz realizacją szczepieńochronnych,
e Bezpieczeństwem żywności, żywienia i kosmetyków w tym też suplementów diety,

e Higieną podczaswypoczynku i rekreacji(bezpieczne ferie, bezpiecznewakacje)
bezpieczeństwem wody, gospodarką odpadami komunalnymi i medycznymi,
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e Procesami wychowana l nauczania,
C
e szkodliwymi substancjami
e Higienę pracy w zakładachpracy w tym ochroną
przed
i niieszamnami)
S

r

8 Wprowadzaniem do obrotu i używaniem nowych substanclji przychoaktywnych

n

i środków zastępczych(tzw. dopalaczy).
Niewątpliwie

n
H
R

działania podejmowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Pruszkowie w ww. zakresie były skuteczniejsze w wyniku stałą współpracy
z organami samorządowymi,

innymi

służbami

oraz inspekcjami

działającymi

na obszarze

podlegającym nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Pruszkowie.

l
T

rH

''H
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