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WSTĘP
Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia
ludzi przed niekorzystny wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz
zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Zadania te realizowane
są poprzez sprawowanie zapobiegawczego oraz bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu
zdrowia publicznego oraz działalności przeciwepidemicznej.
W związku z powyższym w 2018r. nadzorowano i monitorowano:
 sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych,
 jakoś wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 jakość wody na pływalniach, basenach,
 bezpieczeństwo żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 środowisko pracy, w którym występują czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe dla
zdrowia,
 wprowadzanie do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym produktów
biobójczych oraz ich stosowanie,
 stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych, podmiotów leczniczych,
placówek

nauczania

i

wychowania,

obiektów

turystyczno-wypoczynkowych,

obiektów użyteczności publicznej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie realizował swoje zadania ujęte
w „Planie zasadniczych zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie
na 2018r”, na który składały się: przedsięwzięcia, wizytacje i kontrole. Plan został
opracowany w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Opolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz wyniki prowadzonego nadzoru
z lat poprzednich.
W 2018 r. w PSSE w Oleśnie do realizacji zaplanowano łącznie 188 przedsięwzięć.
Zrealizowano 187 przedsięwzięć, co stanowi 99,4%. Nie zrealizowano 1 przedsięwzięcia
z powodu przyczyn niezależnych od PSSE w Oleśnie.
W 2018r. przeprowadzono łącznie 1286 kontroli, dochodzeń epidemiologicznych
i wizytacji, w tym:
 894 kontrole planowe,
 392 kontrole ponadplanowe.
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Zgłoszono 2017 przypadków zachorowań/podejrzeń o zachorowanie na choroby zakaźne.
Wydano 246 decyzji administracyjnych, nałożono 21 mandatów karnych na kwotę 4600 zł,
większość mandatów dotyczyła złego stanu sanitarnego w placówkach obrotu i/lub produkcji
żywności.
Pobrano do badań
a) 606 próbek kału płatnych do tzw. „książeczek zdrowia”,
b) 502 próbki z nadzoru:


165próbek wody w tym: 112 do spożycia i 53 do kąpieli,



195 próbek żywności



142 próbki kału w tym: 49 od nosicieli i 93 od uczniów

Wykonano 199 badań, w tym 713 oznaczeń fizycznych w zakresie higieny procesu nauczania
(pomiary oświetlenia, mebli szkolnych, temperatury, ciężaru tornistrów).
Zakwestionowano:
 1 próbkę żywności „Fileta z piersi kurczaka” z uwagi na wyhodowanie bakterii
termofilnych Campylobakter w 10g. Przesłano powiadomienie informacyjne
w systemie RASFF, przeprowadzono niezwłocznie kontrolę tematyczną w miejscu
pobrania próbki nie stwierdzając w/w mięsa drobiowego w obrocie. Zawiadomiono
pisemnie producenta oraz Państwowego Inspektora Weterynarii w Opolu, który
sprawuje nadzór nad zakładem produkcyjnym.
 4 próbki wody ciepłej w kierunku obecności bakterii Legionella sp.- wydano decyzję
nakazową na usuniecie nieprawidłowości, ponowne badanie potwierdziło usunięcie
nieprawidłowości.),
 1 próbkę wody pochodzącej z wodociągu lokalnego ZHP Kucoby, przekroczenie
dotyczyło obecności pojedynczych bakterii grupy coli, szybko podjęte działania
pozwoliły na wyeliminowanie zanieczyszczenia, a kolejne badania nie wykazały
skażenia.
Nie odnotowano skarg, wniosków, przyjęto 17 interwencji, z czego 4 były zasadne (podjęto
działania kontrolne i wyjaśniające, a osoby odpowiedzialne ukarano mandatami).
Wszelkie działania, w zakresie zdrowia publicznego, podejmowane były w oparciu o przepisy
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:
 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019r.,
poz. 59);
 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tj. Dz.U.

z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami);
oraz aktów wykonawczych- rozporządzeń krajowych i unijnych.
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Wyniki naszej działalności na rzecz utrzymania należytego stanu sanitarnego Powiatu
Oleskiego i zdrowia jego mieszkańców w 2018r. przedstawiono w dalszej części niniejszego
opracowania.

Izabela Pietrzak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Oleśnie
Niniejsza „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2018.” zawiera dane na dzień 31
grudnia 2018r.
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DZIAŁANIA PRZECIWEPIDEMICZNE
STAN SANITARNY PODMIOTÓW LECZNICZYCH
W ewidencji Oddziału Epidemiologii znajdowało się 128 obiektów, w tym 118
podmiotów leczniczych. Skontrolowano 88 placówek, co stanowi 68,8% ogółu. Łącznie
przeprowadzono 221 kontroli, w tym 113 dochodzeń epidemiologicznych wynikających
z otrzymanych zgłoszeń chorób zakaźnych.
W 2018 roku pracownicy oddziału epidemiologii podobnie jak w latach poprzednich
realizowali zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie
nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel
medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad podmiotami leczniczymi obejmowało kontrolę:
funkcjonalności, stanu technicznego, utrzymania czystości powierzchni, pomieszczeń,
postępowania z bielizną i odpadami, prowadzenia procesów dezynfekcji i sterylizacji oraz
realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
Pod nadzorem oddziału znajdowało się 118 obiektów świadczących usługi medyczne, w tym:
37 podmiotów leczniczych tj.:
28 przychodni, poradni,
4 diagnostyczne laboratoria medyczne,
4 stacje opieki Caritas,
1 centrum fizjoterapii leczniczej,
82 praktyki zawodowe lekarzy i pielęgniarek tj.:
71 praktyk lekarskich i lekarzy dentystów,
11 praktyk pielęgniarskich.
W roku sprawozdawczym działalność zakończył jeden podmiot leczniczy (NZOZ
laryngologiczny w Oleśnie) i trzy praktyki zawodowe lekarskie (stomatologiczna
i anestezjologiczna w Oleśnie oraz stomatologiczna w Zębowicach). Natomiast rozpoczęły
działalność dwa podmioty lecznicze (NZOZ laryngologiczny w Oleśnie i Podmiot Leczniczy
Opieki Długoterminowej Pielęgniarskiej w Praszce) oraz dwie praktyki zawodowe lekarskie
(stomatologiczna w Oleśnie i ginekologiczna w Zębowicach).
Skontrolowano 78 obiektów ( tj. 66,1 % ogółu) oraz przeprowadzono 94 kontrole, w tym 15
w punktach szczepień (dane ujęto w tabeli nr 1).
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Tabela nr 1. Działalność kontrolna w podmiotach leczniczych za 2018 rok
Rodzaj wykonywanej
działalności leczniczej

Rodzaj placówki
Ogółem placówek

Działalność lecznicza
wykonywana przez podmioty
lecznicze

Działalność lecznicza
wykonywana przez
praktyki zawodowe

Stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne
(szpital, zakład opiekuńczoleczniczy)
Ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne
(przychodnie, poradnie, med.
labor. diagn., stacje Caritas,
centrum fizjoterapii leczniczej)
Indywidualne, indywidualne
specjalistyczne praktyki
lekarskie
Indywidualne, indywidualne
specjalistyczne i grupowe
praktyki lekarzy dentystów
Indywidualne i grupowe
praktyki pielęgniarek i
położnych

Liczba obiektów
w
ewidencji

Liczba
obiektów
skontrolowanych

118

78

0

0

37

31

47

22

23

20

11
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W bieżącym roku nie wydawano decyzji nakazowych. Przeprowadzone kontrole nie
wykazały nieprawidłowości (dane obrazuje tabela nr 2).

Tabela nr 2. Zestawienie kontroli w podmiotach leczniczych w latach 2017 i 2018

Liczba

Rodzaj

Rok

placówki

Liczba

Liczba

%

obiektów ze

obiektów

skontrolowanych

skontrolowanych

stwierdzanymi
nieprawidłowościami

wg ewidencji
Działalność

2017

37

31

83,8

1

2018

37

31

83,8

0

2017

82

51

62,2

0

2018

81

47

58,0

0

2017

119

82

68,9

1

2018

118

78

66,1

0

lecznicza
wykonywana
przez podmioty
lecznicze
Działalność
lecznicza
wykonywana
przez praktyki
zawodowe

Razem
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Znaczna większość podmiotów leczniczych na terenie powiatu oleskiego jest funkcjonalna,
wyposażona zgodnie ze specyfiką i zakresem świadczonych usług medycznych, spełniająca
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739). Ponadto dzięki okresowym remontom
wykonywanym przez właścicieli placówek stan sanitarny obiektów ulega ciągłej poprawie.
Podnosi się również jakość świadczonych usług, dzięki wyposażaniu gabinetów
w specjalistyczny sprzęt. Tylko jedna placówka nie zrealizowała programu dostosowawczego
do obowiązujących przepisów, ponieważ zawiesiła działalność. W nadzorowanych
placówkach nie stwierdzono zaniedbań dotyczących stanu technicznego pomieszczeń
i wyposażenia oraz w utrzymaniu bieżącego porządku i czystości. Sprzątanie pomieszczeń
odbywało się przez osoby zatrudnione w obiekcie we własnym zakresie, rzadziej przez firmę
zewnętrzną. Zaopatrzenie w środki czystości i sprzęt czystościowy dostosowano do potrzeb.
We wszystkich placówkach stwierdzono wystarczające zaopatrzenie w środki do dezynfekcji
narzędzi i sprzętu medycznego oraz powierzchni, które dobrano prawidłowo, stosownie do
rodzaju świadczonych usług i zagrożeń. Stosowane środki posiadały aktualne daty ważności
i dopuszczenie do stosowania. W większości placówek roztwory środków dezynfekcyjnych
sporządzano w gabinetach. Osobnymi pomieszczeniami, w których przeprowadzano
dezynfekcję
12

narzędzi

skontrolowanych

i

drobnego

placówek.

W

sprzętu

medycznego

jednostkach, w

dysponowało

zaledwie

których stosowano narzędzia

wielokrotnego użytku ich dekontaminacja wykonywana była zgodnie z obowiązującymi
wymogami. W większości placówek mycie narzędzi wielokrotnego użytku i sprzętu
medycznego po zabiegach odbywało się ręcznie. W 18 placówkach mycie ręczne narzędzi
wspomagano myjkami ultradźwiękowymi. Narzędzia wielokrotnego użytku wymagające
sterylizacji używano w 7 podmiotach leczniczych oraz 15 praktykach zawodowych
lekarskich. Sprzęt ten sterylizowano wyłącznie w autoklawach parowych, ogółem używano
29 urządzeń sterylizujących, w tym 19 w gabinetach stomatologicznych. Kontrole procesów
przeprowadzano systematycznie, testami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.
Placówki posiadały dostateczną ilość i asortyment sprzętu, w tym sprzętu jałowego. Wyroby
medyczne i sterylny sprzęt medyczny, w tym jednorazowego użytku przechowywano
w prawidłowych warunkach, z aktualnymi datami ważności.
Nie zanotowano nieprawidłowości w postępowaniu z bielizną. Bielizna zabiegowa używana
była wyłącznie w postaci jednorazowej.
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Odzież ochronną przechowywano w wydzielonych szafach. Pranie bielizny wielokrotnego
użytku odbywało się głównie we własnym zakresie, a w niewielkim stopniu w pralniach
usługowych.
Postępowanie w zakresie gospodarowania odpadami w skontrolowanych obiektach
było prawidłowe. W placówkach opracowano procedury postępowania z odpadami
medycznymi, które zawierały informacje dotyczące selektywnego zbierania odpadów, ich
transportu i magazynowania. Wszystkie obiekty posiadały podpisane umowy na odbiór
odpadów z firmami zewnętrznymi.
Placówki opracowały i wdrożyły kontrole wewnętrzne w obszarze realizacji działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
Pozostałe placówki prowadzące działalność leczniczą na terenie powiatu oleskiego tj.:
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
 Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Dobrodzieniu,
 Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie,
podlegają nadzorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
W 2018 r. Oddziału Epidemiologii WSSE w Opolu skontrolował ZOZ w Oleśnie
w zakresie: sprawdzenia stanu sanitarnego pomieszczeń, prowadzenia dezynfekcji
powierzchni i sprzętu, postępowania z narzędziami jedno i wielokrotnego użytku, stosowania
procedur sanitarnych w zakresie zapobiegania zakażeniom na Oddziale Chirurgii Ogólnej.
Kontrolę przeprowadzono na Oddziale Chirurgii Ogólnej, znajdującym się w budynku
Szpitala w Oleśnie, przy ul. Klonowej 1. W dniu kontroli stan sanitarno – higieniczny
pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Stwierdzono natomiast: niewłaściwe zastosowanie środka
do dezynfekcji Incidin Liquid Spray, w salach chorych poobijane ściany poniżej listew
chroniących ściany przed uderzeniami łóżkiem i zakamienione końcówki wylewek baterii
umywalkowych, niecałkowite zanurzenie basenów i kaczek w płynie dezynfekcyjnym, brak
pojemnika na zużyte ręczniki przy umywalce w brudowniku, w gabinecie opatrunkowym
niektóre narzędzia umieszczone w pakietach nosiły ślady korozji, ostre zakończenia narzędzi
nie były właściwie zabezpieczone, a pojemniki do transportu narzędzi do i z Centralnej
Sterylizatorni nie były właściwie oznakowane. W związku z powyższym wydano doraźne
zalecenia.
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SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH
Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie oleskim w roku 2018 należy
uznać za dobrą. Nie obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych,
a zachorowania na niektóre choroby zakaźne miały, podobnie jak w latach poprzednich,
charakter sezonowy lub były kontynuacją trendów wieloletnich obserwowanych wcześniej.
W 2018 roku nie zanotowano zachorowania na dury rzekome, dur brzuszny, czerwonkę,
błonicę, tężec, odrę, włośnicę i poliomyelitis. Nie stwierdzono również wirusowego zapalenia
wątroby typu A, krztuśca, tasiemczycy, zatrucia grzybami lub środkami farmakologicznymi
ani środkami zastępczymi tzw. dopalaczami. W analizowanym okresie nie zarejestrowano
zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
Dane epidemiologiczne dotyczące występowania wybranych chorób zakaźnych przedstawia
poniżej zamieszczona tabela.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SALMONELOZY

4

3

1

3

0

1

4

6

2

5

7

BIEGUNKA DZ. DO 2
LAT

7

1

15

108

286

392

350

121

110

82

87

KRZTUSIEC

0

6

0

1

1

0

0

0

0

0

0

PŁONICA

27

23

16

25

48

44

107

53

99

66

33

ZAP. OPON MÓZG. RDZ.

4

5

6

7

5

4

4

6

2

3

9

OSPA WIETRZNA

444

549

205

266

775

343

425

115

287

564

456

RÓŻYCZKA

117

15

42

1

10

22

2

1

1

0

0

ZAPALENIE MÓZGU

0

0

1

1

1

2

2

0

4

1

0

WZW

8

6

9

8

7

4

1

0

2

6

1

NAGMINNE ZAP.
PRZYUSZNIC.

5

4

5

4

1

9

6

1

4

3

5

GRYPA

230

1076

287

328

198

513

112

815

283

1037

941

BORELIOZA

20

22

19

14

15

21

8

11

23

35

19

BAKT. ZAK. JELIT

12

6

9

7

15

26

30

21

22

8

11

WIR. ZAK. JELIT

125

190

119

172

216

184

338

271

268

144

143

GRUŹLICA

BD

7

14

4

9

11

10

8

7

4

4

W 2018 r. na terenie powiatu zarejestrowano ponadto:


7 przypadków nosicielstwa pałeczek Salmonella: 3 wykryto podczas badań osób
zdrowych (badania kontrolne ujemne) i 4 u osób z otoczenia chorych. Badania kontrolne
zaplanowano w I kwartale 2019r.,



2 przypadki kiły,



2 nowo wykryte zakażenia HIV,
10



10 osób u których testem przesiewowym wykryto przeciwciała anty-HCV i 4 osoby
u których wykryto dodatni HBV.

Od lat podejmowane są wielokierunkowe działania mające na celu poprawę warunków
sanitarnych udzielania świadczeń zdrowotnych i innych zabiegów z przerwaniem ciągłości
tkanek. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń krwiopochodnych oraz
podwyższenia poziomu wiedzy w zakresie sposobów uniknięcia ryzykownych zachowań
w 2018 r. realizowano kolejny etap programu wspófinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pn.: Zapobieganie zakażeniom HCV.

ANALIZA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH


Zakażenia jelitowe i zatrucia pokarmowe
Biegunki i zakażenia jelitowe od lat są istotną przyczyną chorobowości szczególnie
u dzieci. Do zakażeń tych dochodziło wyłącznie w środowiskach domowych, na które
służby sanitarne nie mają bezpośredniego wpływu.
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Liczba zatruć i zakażeń pokarmowych spowodowanych Salmonellą utrzymuje się na
podobnym poziomie od wielu lat. W ubiegłym roku zarejestrowano łącznie siedem
przypadków w tym 3 dotyczyły rodziny z Niemiec, gdzie zachorowanie wystąpiło
najprawdopodobniej podczas podróży lub za granicą.



Ospa wietrzna
Zachorowania na ospę wietrzną cechuje duża zmienność – po spadku liczby zachorowań
następuje znaczący wzrost. W pierwszej połowie 2018 r. obserwowano wzmożone
zachorowania, a następnie ich spadek. Szczepieniami ochronnymi objęte są tylko dzieci
narażone w sposób szczególny na zakażenie m.in. z upośledzeniem odporności
o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby i uczęszczające do żłobków. Bardzo
niewiele osób przystępuje do odpłatnych szczepień p/ospie. W 2018 roku zaledwie 0,9%
dzieci i młodzieży.
12



Grypa
Dla celów nadzoru epidemiologicznego zgodnie z przyjętymi definicjami przypadku
rejestruje się zachorowania grypopodobne lub ostre zakażenia

górnych dróg

oddechowych. W 2018 roku zaobserwowano podobnie jak w roku ubiegłym dosyć duży
wzrost liczby zachorowań, szczegółowe dane o zachorowaniach wg wieku chorych
przedstawia poniższa tabela, a sytuację grypy w ostatnich 10 latach wykres.

Liczba zachorowań oraz podejrzeń

Wiek
(ukończone lata)
0

Powody skierowania do szpitala - liczba osób 4)

Ogółem

w tym osoby
skierowane
do szpitala

objawy ze
strony układu
krążenia

objawy ze
strony układu
oddechowego

inne
przyczyny

1

2

3

4

5

0-4

1

91

15

0

15

0

5 - 14

2

225

4

0

4

0

15 - 64

3

502

14

0

14

0

65 i więcej

4

123

28

0

28

0

Razem

5

941

61

0

61

0
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W celu monitorowania sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce kontynuowano
zintegrowany system

nadzoru epidemiologicznego SENTINEL – ten rodzaj nadzoru

polega na wytypowaniu jednostek ochrony zdrowia (na terenie naszego powiatu są to:
NZOZ ESKULAP w Dobrodzieniu i NZOZ CENTRUM w Praszce), w których
dokonywane jest oprócz rejestracji przypadków także pobieranie od chorych materiału do
badań wirusologicznych (wymazy z gardła i nosa).


Borelioza
Na terenie naszego powiatu w ostatnich latach zachorowania na boreliozę utrzymują się
na podobnym poziomie. Ze względu na niespecyficzne i rozciągnięte w czasie objawy,
wiele przypadków jest zgłaszanych ze znacznym opóźnieniem, a liczba rejestrowanych
potwierdzonych przypadków boreliozy może świadczyć o poprawiającej się świadomości
i diagnostyce. Przeciwko tej chorobie nie ma szczepionki co potęguje problem i dlatego
niezwykle ważne jest wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie w początkowej fazie
choroby.
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Gruźlica
Rejestrację zachorowań na gruźlicę Powiatowa Inspekcja Sanitarna prowadzi od 2009
roku i zaobserwowano utrzymujący się na podobnym poziomie wskaźnik zapadalności.
W 2018 roku zarejestrowano 4 przypadki gruźlicy płuc u osób dorosłych (w tym 2
przypadki wznowy u osób leczonych w latach poprzednich), jednak z uwagi na długo
trwającą diagnostykę niektóre przypadki mogą wystąpić w jednym roku, a zgłoszone
zostają w kolejnym. Swoistą metodą zapobiegania gruźlicy są obowiązkowe szczepienia
BCG wykonywane u noworodków. Obowiązujące przepisy nakładają na chorych
obowiązek leczenia gruźlicy oraz obowiązek leczenia szpitalnego w okresie prątkowania.
Leczenie chorych jest bezpłatne dla wszystkich przebywających w Polsce także
cudzoziemców.

15



Narażenie i styczność ze zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę

W ocenianym roku odnotowano 62 przypadki pokąsania przez zwierzęta podejrzane
o wściekliznę, decyzję o szczepieniu przeciwko wściekliźnie uzależnioną od wyników 15
dniowej obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia podjęto w stosunku do trzech osób
pokąsanych przez bezpańskie zwierzęta.

SZCZEPIENA OCHRONNE
Obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną metodą zapobiegania chorobom
zakaźnym zarówno u osoby poddanej szczepieniu jak i całej populacji. Warunkiem
osiągnięcia odporności w skali populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób co
najmniej na poziomie 95%. Program Szczepień Ochronnych (PSO) ogłaszany jest corocznie
przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu na podstawie Ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad
przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Program ten jest systematycznie modyfikowany
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Coroczna szczegółowa analiza wykonania szczepień
jest przeprowadzana na podstawie danych uzyskanych ze sporządzanego przez każdego
świadczeniodawcę rocznego sprawozdania MZ-54. Średnie uodpornienie dzieci i młodzieży
przeciw chorobom zakaźnym według rocznego sprawozdania za 2018 rok w porównaniu
z ubiegłymi latami uległ obniżeniu i wynosi 73,85% (79,4% w 2015r., 83,7% w 2016r.75,7%
w 2017r.). Niski stan uodpornienia może być spowodowany wprowadzoną w 2017r. zmianą
w przepisach polegającą na tym, że zarówno dzieci jak i młodzież może zostać zaszczepiona
dopiero po osiągnięciu wymaganego wieku. W ubiegłych latach PSO dopuszczał
wcześniejsze nawet o pół roku szczepienia młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.
W rocznikach podlegającym szczepieniu w 2018 roku odnotowano następujący odsetek
zaszczepionych:


rocznik 2018 – 98,6% (szczepienie p/gruźlicy) – 5 noworodków nie zaszczepiono z uwagi
na brak zgody rodziców,

jedno

z powodu wskazań lekarskich,

a

dwoje dzieci

niezaszczepionych wróciło z emigracji – szczepienia zostaną uzupełnione w kraju,


rocznik 2013 – 67,5% (szczepienie p/poliomyelitis oraz p/błonicy, tężcowi i krztuścowi),



rocznik 2009 – 73,3% (szczepienie p/odrze, śwince i różyczce),



rocznik 2005 – 75,3% (szczepienie p/ błonicy, tężcowi i krztuścowi),
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rocznik 2000 – 79,3% (szczepienie p/ błonicy i tężcowi).
Zaszczepiono 1442 osób przeciw grypie (są to osoby w różnych grupach wiekowych)

profilaktyka grypy drogą szczepień ochronnych nie jest wciąż w pełni wykorzystana pomimo
powszechnej dostępności na rynku szczepionek, dofinansowaniu szczepień dla seniorów oraz
prowadzonych akcji informacyjnych.
Szczepieniom ochronnym

p/WZW B poddały się

3 osoby przygotowywane do

dializoterapii. Ponadto do odpłatnych, dobrowolnych szczepień

p/wzw B przystąpiło

łącznie 750 osób. W omawianym okresie nie zarejestrowano niepożądanych odczynów
poszczepiennych.
Mimo odnotowanych w kraju wzmożonych zachorowań na odrę nie zaobserwowano
zainteresowania możliwością dobrowolnych szczepień odpłatnych.
Obowiązek poddawania się szczepieniom ma charakter powszechny i podlegają mu
osoby przebywające na terenie Polski. Niepokojący jest wzrost liczby osób uchylających się
od obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym związany z narastającą aktywnością
ruchów antyszczepionkowych. W 2018 roku na terenie powiatu odnotowano kilka takich
środowisk, do których świadczeniodawcy wysyłali pisma przypominające o konieczności
poddawania się szczepieniom, jednak nie zostały skierowane na drogę egzekucji
administracyjnej, ponieważ rodzice prosili o odroczenie terminu szczepienia.
ZAKAŻENIA ZAKŁADOWE SZPITALNE
Opracowywaniem metod zapobiegania i rejestracją zakażeń szpitalnych zajmuje się
Zespół Zakażeń Szpitalnych. Celem działania zespołu jest zminimalizowanie występowania
zakażeń wewnątrz szpitalnych i wypracowanie optymalnej skuteczności ich wykrywania.
System monitorowania zakażeń polega na weryfikacji: kart zakażeń szpitalnych
prowadzonych przez lekarzy prowadzących pacjenta, dokumentacji pacjenta dostępnej
w

systemie

elektronicznym

Medicom,

codziennej

weryfikacji

wyników

badań

mikrobiologicznych oraz informacji od pielęgniarek łącznikowych. Aktywnie monitorowani
są również pacjenci z takimi czynnikami ryzyka jak: oddech zastępczy, cewnik centralny,
obwodowy i moczowy oraz miejsce operowane.
W celu poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala podjęto następujące działania:


zaktualizowano procedury i instrukcje,



przeprowadzono kontrole wewnętrzne w zakresie oceny stanu higieny otoczenia,
realizacji procedur higienicznych i bezpieczeństwa personelu,



szkolono personel według opracowanego harmonogramu,
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pomalowano ściany w pomieszczeniach socjalnych oddziału dziecięcego,



dla OIT zakupiono 2 aparaty ambu wielorazowego użytku,



oddziały szpitalne wyposażono w jednorazowe laryngoskopy,



w Oddziale Ratunkowym przeprowadzono generalny remont 2 pomieszczeń socjalnych
dla lekarzy,



wymieniono listwy przypodłogowe w korytarzu Stacji Dializ oraz zakupiono lodówkę
i dwa materace,



w oddziale ortopedii pomalowano ściany w gabinecie zabiegowym oraz wymieniono
meble, zakupiono dwa tapicerowane fotele,



zakończono gruntowny remont oddziału ginekologiczno- położniczego i noworodkowego,



zakupiono nowy wózek do transportu chorych, fotel ginekologiczny i wanny
dezynfekcyjne dla oddziału ginekologiczno-położniczego,



zakupiono jedno stanowisko do pielęgnacji noworodka oraz wózek do sprzątania dla
oddziału noworodkowego,



przeprowadzono remont pomieszczeń RTG – tomografii komputerowej oraz korytarza
i pomieszczeń socjalnych z wymianą wykładziny podłogowej i mebli.
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OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W ewidencji Oddziału Higieny Komunalnej znajdowało się 270 obiektów, z czego
skontrolowanych zostało 214, co stanowiło 79,3%. Łącznie przeprowadzono 295 kontroli
sanitarnych. Realizowane zadania w zakresie higieny środowiska stanowiły kontynuację
problematyki z lat poprzednich. Przeprowadzono bieżące kontrole i dokonano oceny stanu
sanitarnego obiektów użyteczności publicznej oraz warunków zdrowotnych środowiska
w miejscach wypoczynku i rekreacji. Z powyższych zagadnień dziedzinami o potencjalnie
możliwym, negatywnym wpływie na zdrowie ludzi były: zbiorowe zaopatrzenie w wodę
do spożycia, pływalnie i baseny kąpielowe, warunki świadczenia usług fryzjerskich
i kosmetycznych jak również postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.
JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Ludność powiatu oleskiego zaopatrywana była w wodę z 14 wodociągów, objętych
monitoringiem jakości wody. Na początku 2018 roku zlikwidowany został wodociąg lokalny
w Starym Oleśnie, który zaopatrywał Zakład Hodowli Ziemniaka, a obecnie zakład ten
korzysta z wody z wodociągu sieciowego w Oleśnie.
Wykaz wodociągów zaopatrujących ludność powiatu oleskiego w myśl Ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Nazwa
wodociągu

Olesno

Biskupice
Zębowice
Strojec
Kowale

Obszar
zaopatrywania w
wodę

Olesno
miasto i
gmina
Biskupice
gmina
Zębowice
gmina
Strojec
gmina
Kowale
miasto i
gmina

Liczba
kontroli
związanych
z pobieraniem próbek
wody1

Liczba
kwestionowanych próbek
wody
(parametry)

Produkcja
wody m3/d

Liczba
zaopatrywanej ludności
(tys.)

Ocena jakości
wody na koniec
2018r.

2433,00

17.310

Przydatna
do spożycia

4/4

-

470,00

4.400

2/2

-

299,00

3.590

2/2

-

153,00

1.473

2/2

-

1533,00

11.303

Przydatna
do spożycia
Przydatna
do spożycia
Przydatna
do spożycia
Przydatna
do spożycia

3/3

-
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Goła
Gorzów

Uszyce
Rudniki
Hadasiki
Bzinica
Dobrodzień

ORAS
Olesno
ZHP
Kucoby

Goła
gmina
Gorzów
miasto i
gmina
Uszyce
gmina

106,00

1.220

531,00

5.080

70,00

Rudniki
gmina
Hadasiki
gmina
Bzinica
gmina
Dobrodzień
miasto i
gmina
ORAS
Olesno
gmina
Kucoby
gmina

OGÓŁEM
Objaśnienia:
1

Przydatna
do spożycia
Przydatna
do spożycia

2/2

-

3/2

-

0.790

Przydatna
do spożycia

2/2

-

887,00

8.266

3/2

-

191,00

2.444

2/2

-

270,00

2.853

2/2

-

494,00

5.296

Przydatna
do spożycia
Przydatna
do spożycia
Przydatna
do spożycia
Przydatna
do spożycia

3/3

-

55,00

0.268

Przydatna
do spożycia

2/2

-

2,00

0.004

Przydatna
do spożycia

2/2

1 (bakterie
grupy coli) –
przekroczenie
jednorazowe

7494,00

64,271

-

34/32

1

– kontrole z nadzoru / kontrole przeprowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Ludność na terenie powiatu oleskiego zaopatrywana była w wodę pochodzącą jedynie z ujęć
podziemnych. W przeważającej części były to wodociągi małe, produkujące wodę w ilości
poniżej 100 m3/dobę oraz od 100-1000 m3/dobę. Odsetek osób, zaopatrywanych w wodę z
miejskich ujęć wodociągowych wynosił 43,1% (27686 osób), natomiast 56,9% (36585 osób)
miało dostęp do wody z wiejskich ujęć wodociągowych.
Na koniec 2018r. wszystkie wodociągi podawały wodę o odpowiedniej jakości. Na 98
pobranych próbek wody z nadzoru i 118 próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej,
tylko 1 nie odpowiadała wymaganiom jakości wody do spożycia. Jednorazowe przekroczenie,
pod koniec roku, odnotowano w wodzie pochodzącej z wodociągu lokalnego ZHP Kucoby.
Przekroczenie

dotyczyło obecności w wodzie pojedynczych bakterii grupy coli. Jednak

szybko podjęte działania pozwoliły na wyeliminowanie zanieczyszczenia, a kolejne badania
nie wykazały skażeń.
W związku z powyższym ludność powiatu oleskiego zaopatrywana była w wodę
bezpieczną do spożycia.
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Najlepszą jakościowo wodę otrzymywali mieszkańcy gminy Zębowice. Do ich domów
dostarczana była woda bezpośrednio ze studni głębinowej bez uzdatniania. Także pracownicy
firmy ORAS oraz pracownicy firmy LARIX (dla której woda jest sprzedawana z firmy
„ORAS”) korzystają z tego rodzaju wody.
Poprawie uległ stan techniczny na ujęciu wodociągowym w Bzinicy (decyzja z 2017r.
zlikwidowano ubytki w siatce ogrodzeniowej oraz odnowiono skorodowane włazy wejściowe
do trzech zbiorników wody na terenie ujęcia wody) oraz na ujęciu w Gorzowie Śląskim,
(decyzja z 2018r. odnowiono ściany i sufit, dokonano wymiany popękanych szyb w oknach
w budynku znajdującym się na ujęciu wody). Na pozostałych ujęciach wodociągowych na
bieżąco odnawiane były urządzenia wodne, ściany i sufity, włazy, kominki wentylacyjne czy
wnętrza studni, przez co zachowany był odpowiedni stan sanitarny na tego typu obiektach.
Stosowane procesy uzdatniania wody w poszczególnych wodociągach.
Lp.

Nazwa
wodociągu

Długość sieci
wodociągowej
bez przyłączy
(km)

1
2

Dobrodzień
Hadasiki

41,80
49,10

PCV, żeliwo
PCV

3

Bzinica

32,70

PCV

4
5

Zębowice
Kowale

64,062
88,128

PCV, PEH
PCV, żeliwo, PEH

6

Strojec

20,359

7

Rudniki

119,9

8

Biskupice

71,49

PCV, żeliwo,
cementowo-azbestowe
cementowo-azbestowe,
PCV
PCV

9

Gorzów

81,001

10

Uszyce

8,963

11
12

Goła
Olesno

19,513
215,8

13
14

ZHP Kucoby
ORAS Olesn
o
OGÓŁEM

-

Materiały z których
wykonana jest sieć

0,08
0,90

PCV, żeliwo,
cementowo-azbestowe
PCV, cementowoazbestowe, żeliwo
PCV
PEH, PCV, żeliwo
cementowo-azbestowe
PCV
PCV

813,796

-

Prowadzone procesy
uzdatniania i dezynfekcji

napowietrzanie
korekta odczynu (pH),
odżelazianie, odmanganianie
odżelazianie, odmanganianie,
napowietrzanie
odżelazianie, odmanganianie,
napowietrzanie, minimalne
chlorowanie
odżelazianie, odmanganianie,
napowietrzanie
odżelazianie, odmanganianie,
napowietrzanie
odżelazianie, odmanganianie,
napowietrzanie
odżelazianie, odmanganianie,
napowietrzanie
korekta odczynu (pH)
korekta odczynu (pH)
odżelazianie, odmanganianie,
napowietrzanie
korekta odczynu (pH)
-
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Pomimo bardzo dobrze rozwiniętej sieci wodociągowej na terenie powiatu oleskiego
pozostają jeszcze miejscowości, które nie zostały dotąd zwodociągowane. Są to niewielkie
obszary na terenie 4 gmin, które zamieszkiwane są przez około 178 osób.
Miejscowości niezwodociągowane na terenie powiatu to:
Gmina

Miejscowości
niezwodociągowane

Liczba
ludności

Inwestycje w 2018r.

Dobrodzień

Rędzina, Dąbrowica

87

Wykonanie sieci wodociągowej w
miejscowości Rędzina.

6

Nie planuje się inwestycji

16

Nie planuje się inwestycji

69

Nie planuje się inwestycji

178

-

Rudniki
Radłów
Olesno
Ogółem

Banasiówka, Kuźnica
Żytniowska
Goniszów-Sternalice, Diabli
Młynek-Radłów
Dziubek i pojedyncze budynki
-

Pod koniec roku wykonana została sieć wodociągowa dla miejscowości Rędzina (gm.
Dobrodzień), a jej mieszkańcy mają być stopniowo do niej podłączani. Powyższe działania
przyczyniają się do zapewnienia ludności jakości wody, która jest bezpieczna do spożycia.
Mieszkańcy gminy Olesno korzystali także z wody pochodzącej z ujęcia „7 źródeł”.
Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom jakości wody
do spożycia, natomiast pod względem fizykochemicznym w próbkach pobranych
w miesiącach lipcu i wrześniu stwierdzono przekroczoną dopuszczalną zawartość azotanów.
Wysoki poziom azotanów wprowadził ograniczenie w spożyciu dla dzieci oraz kobiet
w ciąży, w związku z czym przesłano stosowne informacje do Burmistrza Olesna.
STAN SANITARNO-TECHNICZNY BASENÓW I PŁYWALNI
W sezonie letnim funkcjonował jedynie basen odkryty na terenie ośrodka
wypoczynkowego ZHP w Kucobach. W trakcie trwania sezonu letniego dwukrotnie
przeprowadzano badania jakości wody i nie wykazały one zanieczyszczeń. Basen odkryty
w Oleśnie był nieczynny z uwagi na generalny remont obiektu.
Nadzór sanitarny dotyczył także pływalni krytych: w Oleśnie („Oleska Laguna”),
w Dobrodzieniu („DELFIN”) oraz w Praszce. Jakość wody w tych obiektach monitorowana
była zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek na rok 2018. Zarządcy
pływalni bardzo sumiennie wywiązali się z obowiązku prowadzenia kontroli wewnętrznej
jakości wody.
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Niewielkie przekroczenia parametru chloroform na pływalniach w Praszce i Oleśnie nie
stwarzały zagrożenia dla osób kąpiących się. Pod koniec ur. pływalnia w Praszce została
zamknięta z powodu remontu obiektu, co powinno wpłynąć na osiągnięcie lepszych jej
parametrów.
Pod względem sanitarno-higienicznym i zdrowotnym zostały skontrolowane
pływalnie kryte w Dobrodzieniu i Oleśnie oraz basen sezonowy w Kucobach. Kontrole
w tych obiektach nie wykazały nieprawidłowości.

OBIEKTY NOCLEGOWE
Na terenie działalności Stacji znajdowało się 35 obiektów świadczących usługi hotelarskie
w tym 8 obiektów posiadających kategoryzację (23%):


6 hoteli (skategoryzowane),



1 pensjonat (skategoryzowany),



1 motel (skategoryzowany),



17 gospodarstw agroturystycznych,



1 ośrodek wypoczynkowy,



9 innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (nieskategoryzowane).

W 2018r. liczba nadzorowanych obiektów hotelowych nie zmieniła się. W wielu obiektach
stan sanitarno-higieniczny poprawił się, na skutek okresowych remontów, w tym także
wymiany mebli i innych sprzętów, warunki noclegowe z roku na rok są coraz lepsze.
Kontrole sanitarne przeprowadzono prawie we wszystkich będących pod nadzorem
placówkach (oprócz gospodarstwa agroturystycznego i pensjonatu, które były nieczynne).
W dwóch obiektach sprawowany był nadzór nad jakością wody do kąpieli: w Pawłowicach
oraz Borkach Małych. Raz zakwestionowano jakość wody pochodzącej z jacuzzi obiektu
hotelowego w Borkach Małych oraz trzykrotnie z jacuzzi w Pawłowicach (obecność
Pseudomonas aeruginosa, mikroorganizmów w temp. 360C po 48h). Zasada postępowania
za każdym razem była taka sama, nakazywano wymianę wody oraz czyszczenie niecek.
Kolejne badania sprawdzające jakość wody wykazywały jej poprawę.
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ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W ewidencji znajdowało się 97 placówek:


42 zakłady fryzjerskie (43% ogółu),



30 zakładów kosmetycznych (31% ogółu),



17 zakładów odnowy biologicznej (solaria, gabinety masażu, siłownie- 18% ogółu),



7 zakładów, w których były świadczone więcej niż jedna z usług (7% ogółu),



1 tatuażu (1% ogółu),

Liczba obiektów na terenie powiatu
więcej niż 1 usługa []

zakłady odnowy biologicznej
[]

zakłady
tatuażu []

Skontrolowano 93 obiekty.
W zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej stan sanitarnohigieniczny na bieżąco był poprawiany poprzez wykonywanie okresowych remontów oraz
doposażanie zakładów w nowe sprzęty. We wszystkich obiektach prowadzona była
prawidłowa gospodarka odpadami, zarówno stałymi (komunalne i niebezpieczne) jak
i ciekłymi (ścieki) oraz postepowanie z bielizną i odzieżą roboczą. Dezynfekcja i sterylizacja
narzędzi prowadzona była w sposób prawidłowy. W obiektach, w których podczas
wykonywanych zabiegów dochodzi do przerwania ciągłości tkanek opracowane i stosowane
były procedury zapewniające bezpieczeństwo przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Nadzorem objęte były 3 obiekty, w których przeprowadzono łącznie 6 kontroli
sanitarnych:


Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich,



Dom Spokojnej Starości w Kościeliskach,



Rezydencja dla Seniorów „Złote Borki” w Borkach Małych.

We wszystkich obiektach zapewniona była całodobowa opieka osobom przewlekle chorym,
niepełnosprawnym

fizycznie

oraz

w

podeszłym

wieku.

Przeprowadzone

kontrole

potwierdziły, że obiekty przystosowane były dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz zapewniały mieszkańcom wysoki komfort
pobytu. Gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, czystość bieżąca oraz porządek w obiektach
nie budziły zastrzeżeń. Kontrolę jakości wody pod kątem bakterii Legionella przeprowadzono
w obiektach w Borkach Małych oraz w Kościeliskach. Obecność bakterii stwierdzono
w instalacji wewnętrznej obiektu w Borkach Małych. Szybko podjęte działania naprawcze
przez właściciela obiektu na skutek wydanej decyzji nakazowej, wyeliminowały zagrożenie.

PODMIOTY LECZNICZE
Pod nadzorem sanitarnym znajdowało się 38 podmiotów leczniczych, spośród których
skontrolowano 33 placówki. W 6 placówkach stan sanitarny w stosunku do roku ubiegłego
uległ poprawie. Oceniając tę grupę obiektów można stwierdzić, iż dzięki prowadzonym na
bieżąco pracom remontowym ich stan sanitarno-higieniczny utrzymywany jest na wysokim
poziomie. We wszystkich obiektach zarówno gospodarka wodno-ściekowa, odpadami
komunalnymi i medycznymi prowadzona była prawidłowo. Nie stwierdzono też
nieprawidłowości w zakresie postępowania z bielizną.
USTĘPY PUBLICZNE
Na terenie powiatu oleskiego funkcjonowały 3 ustępy publiczne (w Oleśnie, Praszce
i Dobrodzieniu). W obiektach przeprowadzono łącznie 5 kontroli. Ustęp w Dobrodzieniu oraz
Praszce są obiektami przystosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekty były
czynne przez cały rok, codziennie w dni robocze, oraz w czasie trwania imprez.

25

Na bieżąco były zaopatrywane w środki higieniczne, mydła i ręczniki jednorazowe, sprzątane
przez osoby dozorujące. Oceniając ich stan należy stwierdzić, że pod względem sanitarnohigienicznym obiekty te nie budziły zastrzeżeń.
POZOSTAŁE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W tej grupie skontrolowano m.in. dworzec PKP, obiekty sportowe, przystanki PKS,
środki transportu publicznego, zakłady pogrzebowe, stacje paliw i piaskownice.
Dworzec PKP w Oleśnie stanowił poczekalnię, toaletę ogólnodostępną oraz ławki
usytuowane zarówno w budynku jak i na zewnątrz. Ogólnie stan sanitarno-higieniczny
dworca można ocenić jako dobry, bez stwierdzonych nieprawidłowości.
Skontrolowane przystanki autobusowe usytuowane zarówno w miastach jak i wsiach.
Wyposażenie przystanków stanowiły zadaszone wiaty wyposażone w ławki i kosze na
odpady. Ich stan sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń.
W zakładach pogrzebowych zwracano uwagę na stan sanitarno-techniczny środków
transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz
konieczność ich dezynfekowania. Samochody te były trwale oznakowane, a ich stan
sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń.
Na stacjach paliw kontrolowane były głównie toalety. Ich stan sanitarno-higieniczny oceniono
jako bardzo dobry. Na każdej stacji prowadzony jest rejestr mycia i dezynfekcji toalet oraz
częstotliwość mycia ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej.
W sezonie letnim skontrolowano również 17 piaskownic ogólnodostępnych, należących do
Gmin i spółdzielni mieszkaniowych. We wszystkich piaskownicach piasek wymieniany był
przed sezonem letnim, a w niektórych dodatkowo w czasie jego trwania. Na bieżąco też
wykonywane były przeglądy i remonty wszystkich urządzeń znajdujących się na placach
zabaw. Wszystkie obiekty posiadały regulaminy korzystania z urządzeń i informacje dot.
zakazu palenia tytoniu, e-papierosów i wprowadzania zwierząt.

OBIEKTY NADZOROWANE PRZEZ OPOLSKIEGO PAŃSTWOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Wśród tych obiektów znajdują się :
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
 Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Dobrodzieniu,
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 Dom Pomocy Społecznej w Radawiu.
W Domu Pomocy Społecznej w Radawiu sprawdzono jakość wody pod względem bakterii
Legionella sp., woda ta odpowiadała wymaganiom jakości wody ciepłej. W pozostałych
obiektach nie przeprowadzono badań wody, gdyż w latach poprzednich jakość wody spełniała
wymagania sanitarne. Ponadto stan sanitarno-higieniczny w Domu Pomocy Społecznej
w Radawiu uległ poprawie, odnowiono ściany i sufity, w niektórych pomieszczeniach oraz
zlikwidowano przyczyny powstawania zacieków i zawilgoceń,

a także zapewniono

wentylację mechaniczną w pomieszczeniu palarni. Pozostałe obiekty nie były kontrolowane.
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OBIEKTY PRODUKCJI I OBROTU
ŻYWNOŚCIĄ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW
PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU
Z ŻYWNOŚCIĄ ORAZ KOSMETYKÓW
Bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta jest jednym z głównych celów działania
inspekcji sanitarnej. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga szeregu działań
podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany. Nadzór nad bezpieczeństwem
żywności opiera się na systemie kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorcę oraz
systemie kontroli zewnętrznej sprawowanej przez organy urzędowej kontroli żywności.
Wymagania i procedury, które egzekwowane są podczas kontroli sanitarnych wynikają z:
 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139
z dnia 30.04.2004 r. str. 1 z późniejszymi zmianami: Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne rozdz. 13, t. 34, str. 319),


Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).
Urzędowe kontrole żywności przeprowadzane przez przedstawicieli Państwowej

Inspekcji Sanitarnej prowadzone są wg wytycznych i procedur opracowanych przez
Głównego

Inspektora

Sanitarnego.

Celem

ich

jest

sprawdzenie

przestrzegania

obowiązujących przepisów prawa żywnościowego dotyczących warunków:
 produkcji, transportu, przechowywania, sprzedaży żywności,
 warunków żywienia zbiorowego,
 nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,
 warunków

obrotu:

przedmiotów

użytku,

materiałów

i

wyrobów

przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz wyrobów
mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.
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Przeprowadzane w 2018 r. kontrole sanitarne obejmowały swoim zakresem między innymi:
 stan sanitarno-techniczny obiektu,
 zaopatrzenie w wodę,
 stan higieny personelu,
 higienę produkcji (w tym obecność szkodników, ciągłość łańcucha
chłodniczego środków łatwo psujących się),
 dystrybucję żywności,
 pochodzenie towaru,
 dokumentację

zakładu

(w tym

zapisy dobrej

praktyki

higienicznej,

produkcyjnej, wdrażanie zasad systemu HACCP).
Każdy nowy obiekt przed rozpoczęciem działalności zobligowany był uzyskać
decyzję zatwierdzającą.
Na terenie powiatu oleskiego objęto nadzorem 509 obiektów produkcji i/lub obrotu
żywnością. Na podstawie przeprowadzonej analizy - do kontroli wytypowano obiekty
o największym ryzyku oraz te, które w latach wcześniejszych wykazywały zły stan sanitarnotechniczny. Skontrolowano 223 obiekty, przeprowadzając w nich 328 kontroli sanitarnych.
Dokonano 203 ocen stanu sanitarnego na odpowiednich arkuszach, ocenę negatywną uzyskał
1 obiekt, co stanowi 0,49 %
Wydano ogółem 113 decyzji administracyjnych:
 18 nakazowych,
 45 finansowych,
 11 zmieniających,
 22 wykreślające z rejestru
 1 umarzającą,
 16 zatwierdzających.
W następstwie stwierdzenia zaniedbań sanitarnych nałożono 19 mandatów karnych na
kwotę 4400 zł. Na uchylających się od wykonania decyzji wystawiono 1 upomnienie, tytułów
wykonawczych, grzywien nie nakładano. Wniosków o ukaranie do sądu oraz do Opolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie nakładano.
W 2018 r. przeprowadzono ogółem 328 kontroli sanitarnych, w tym:
 171 planowanych,
 157 nieplanowanych.
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Kontrole nieplanowane przeprowadzone zostały z następujących powodów:


konieczności sprawdzenia wykonania obowiązków wydanych w decyzjach
nakazowych,



na wniosek strony (np. nowo otwierane obiekty, zmiana podmiotu prowadzącego
działalność),



w związku z pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych,



w związku z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży,



w związku z interwencjami,



w związku z poleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego,



w ramach funkcjonowania systemu RASFF.

Nadzorowano następujące grupy obiektów:
 87 zakładów produkcji żywności,
 260 zakładów obrotu żywnością,
 159 zakładów żywienia zbiorowego,
 3 sklepy obrotu kosmetykami.
W większości skontrolowanych obiektów stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. Działania
podejmowane przez pracowników oddziału na przestrzeni ostatnich lat spowodowały wzrost
świadomości przedsiębiorców, co skutkuje poprawą warunków sanitarno-technicznych
obiektów, wzrostem higieny produkcji i obrotu środkami spożywczymi. Systematycznie
z roku na rok zmniejsza się liczba stwierdzanych nieprawidłowości. Właściciele zakładów
modernizują je oraz dokładają wszelkich starań aby produkowana i wprowadzana do obrotu
żywność była bezpieczna.
W 2018 r. przeprowadzono 11 kontroli sanitarnych w związku z interwencjami
konsumentów dotyczącymi niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności, niewłaściwego stanu
sanitarno-technicznego pomieszczeń produkcji lub obrotu żywnością. Zasadność tych
interwencji potwierdzono w 1 przypadku (obiekt na terenie gminy Rudniki), osoba
odpowiedzialna została ukarana mandatem karnym. Ponowna kontrola wykazała usunięcie
uchybień.
Stan sanitarno-techniczny obiektów powiatu oleskiego był bardzo zróżnicowany,
od obiektów nowoczesnych i dużych po obiekty małe i mniej nowoczesne, zwłaszcza
w rejonach wiejskich.
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ZAKŁADY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
W tej grupie znajdowało się 87 zakładów produkcji żywności, w tym:


6 automatów do produkcji lodów,



19 piekarni,



4 ciastkarnie,



1 przetwórnia owocowo-warzywna,



1 zakład garmażeryjny,



5 zakładów przemysłu zbożowo-młynarskiego,



51 innych wytwórni żywności (wytwórnia barszczu, gospodarstwa sadowniczo-

ogrodnicze, produkcja pierwotna, gospodarstwa agroturystyczne).
Skontrolowano 32 zakłady, przeprowadzono 41 kontroli sanitarnych, wydano 4 decyzje,
nakazowe, nałożono 2 mandaty karne na sumę 500 zł., pobrano do badań laboratoryjnych 35
próbek żywności, żadna nie została zdyskwalifikowana.
Podczas kontroli zwracano uwagę na:
 prawidłowość procesów technologicznych,
 jakość i pochodzenie surowców,
 warunki przechowywania surowców i wyrobów gotowych,
 prawidłowość zabiegów mycia i dezynfekcji,
 stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej/produkcyjnej GHP/GMP,
 zaawansowanie wdrażania systemu HACCP,
 stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i urządzeń.
Najliczniejszą grupę wśród zakładów produkcyjnych stanowią piekarnie, które
prowadzą sprzedaż na rynku lokalnym oraz na terenie powiatów ościennych. Przetwórnia
warzywna to mały zakład rzemieślniczy produkujący przetwory warzywne na rynek lokalny
oraz powiatów ościennych. Niewielki zakład garmażeryjny znajdujący się w gminie Olesno
produkuje wyroby do sprzedaży we własnym sklepie. Zakłady przemysłu zbożowomłynarskiego to 4 młyny i 1 kaszarnia. Inne wytwornie żywności to: 1 wytwórnia barszczu,
1 pracownia zielarska, 4 gospodarstwa agroturystyczne, 1 zakład przetwarzania mięsa
(sprzedaż wyrobów klientowi indywidualnemu), 43 podmioty produkcji pierwotnej, 1 zakład
produkcji napojów alkoholowych.
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Nieprawidłowości stwierdzone w tej grupie dotyczyły braku bieżącej czystości.
Decyzje administracyjne dotyczyły niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego różnych
powierzchni (ścian, sufitów, posadzek). Mandaty karne dotyczyły braku higieny i czystości
w pomieszczeniach produkcyjnych. W automatach do produkcji lodów, młynach, przetwórni
warzywnej, innych wytwórniach żywności nie stwierdzono nieprawidłowości.
ZAKŁADY OBROTU ŻYWNOŚCIĄ
W tej grupie znajdowało się 260 zakładów obrotu żywnością, w tym:


223 sklepy (w tym 19 supermarketów),



2 kioski,



8 magazynów hurtowych,



21 obiektów ruchomych i tymczasowych,



2 środki transportu żywności,



4 inne obiekty obrotu żywnością.
Skontrolowano 146 placówek, przeprowadzono 270 kontroli sanitarnych, wydano 11

decyzji nakazowych, nałożono 8 mandatów karnych na sumę 1350 zł., pobrano do badań
laboratoryjnych 154 próbki żywności, jedna została zdyskwalifikowana z powodu obecności
bakterii termofilnych Campylobakter w 10g.
Podczas kontroli zwracano uwagę na:
 jakość i pochodzenie surowców,
 warunki przechowywania surowców i wyrobów gotowych,
 prawidłowość zabiegów mycia i dezynfekcji,
 stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej GHP,
 stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i urządzeń.
Mandaty karne nałożono z powodu:
 braku bieżącej czystości,
 sprzedaży przeterminowanej żywności,
 braku higieny personelu.
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Decyzjami w tej grupie obiektów egzekwowano: poprawę niewłaściwego stanu sanitarnotechnicznego różnych powierzchni, urządzeń, zapewnienie ciepłej wody, opracowanie
instrukcji GMP i GHP.
OBIEKTY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO
Do tej grupy obiektów należą zakłady żywienia zbiorowego otwartego oraz
zamkniętego.
W 2018 r. nadzorem objęto 159 zakładów żywienia zbiorowego, w tym:


99 zakładów żywienia zbiorowego otwartego (restauracje, zakłady fast - food,
pijalnie),



60 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki pracownicze, bloki
żywienia w domach opieki społecznej, żłobki, szkołach, przedszkola, bursy i internaty,
zakłady specjalne oraz placówki kolonijne).
Obiekty te cechuje różnorodność pod względem zakresu prowadzonej działalności,

wielkości pomieszczeń, poziomu wyposażenia oraz jakości świadczonych usług. Są tutaj
zakłady produkujące szeroki asortyment posiłków w pełnym zakresie (od surowca do gotowej
potrawy), małe punkty gastronomiczne oferujące szybkie dania z półproduktów oraz pijalnie.
Podczas kontroli sanitarnych szczególną uwagę zwracano na:


jakość zdrowotną żywności,



warunki przechowywania żywności,



pochodzenie surowców i półfabrykatów,



prawidłowość procesów technologicznych,



dezynfekcję naczyń stołowych



funkcjonalność pomieszczeń zakładu,



sposób gromadzenia i usuwania odpadów pokonsumpcyjnych i poprodukcyjnych,



realizację zasad GHP/GMP/HACCP,



stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i urządzeń.

Skontrolowano 64 placówki, przeprowadzono 73 kontroli sanitarnych, wydano
2 decyzje nakazowe, nałożono 6 mandatów karnych na sumę 1950 zł. Pobrano do badań
laboratoryjnych 5 próbek żywności, żadna nie została zdyskwalifikowana.
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w tej grupie dotyczyły:
 złego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń produkcyjnych,
 żywności po upływie terminu przydatności do spożycia.
W związku z powyższym nałożono mandaty karne.
Decyzje nakazowe dotyczyły doprowadzenia do właściwego stanu technicznego
różnych powierzchni, sprzętu produkcyjnego, naczyń kuchennych, zapewnienia prawidłowej
odzieży

ochronnej

pracownikom,

opracowania

instrukcji

GHP

i GMP oraz procedur HACCP.
Żywienie zbiorowe zamknięte jest ważnym elementem składowym codziennej diety
różnych grup ludności (dzieci w szkołach, przedszkolach, wychowankowie domów dziecka,
pensjonariusze domów opieki społecznej). W trakcie przeprowadzonych kontroli, dokonano
oceny żywienia na podstawie analizy jadłospisów.
Oceniono 12 jadłospisów, zakwestionowano 5 jadłospisów (2 w stołówkach ośrodków
wychowawczych, 1 w placówce kolonijnej, 2 w przedszkolach, z powodu: niedostatecznej
ilości owoców, warzyw oraz ryb w ocenianych jadłospisach). O w/w nieprawidłowościach
poinformowano pisemnie osoby odpowiedzialne.
OBIEKTY ŻYWIENIA PRZEKAZANE POD NADZÓR OPOLSKIEGO
PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Pod nadzorem z terenu powiatu oleskiego znajdowały się następujące obiekty
żywienia zbiorowego:
1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno.
2. Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1.
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika, ul. Powstańców
Śląskich 4 – internat ul. Dębowa 3, 46-300 Olesno.
4. Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej, Sowczyce ul. Długa 37, 46-300 Olesno.
5. Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 35, Dobrodzień.
6. Zakład Opiekuńczo Leczniczy im. Królowej Karoli, ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień.
7. Środowiskowy Dom Samopomocy Sowczyce ul. Długa 37.
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W roku 2018 przeprowadzono kontrolę sanitarną w Zespole Szkół Ekonomicznych
i

Ogólnokształcących

im.

M.

Kopernika,

ul. Powstańców

Śląskich

4.

Kontrolę przeprowadzono w budynku Internatu gdzie mieszczą się pomieszczenia bloku
żywienia: kuchnia oraz pomieszczenia pomocnicze i magazynowe. Stan techniczny
skontrolowanych pomieszczeń w większości nie budził zastrzeżeń. Podczas kontroli zalecono
malowanie ścian i sufitów w kilku pomieszczeniach bloku żywienia - Dyrekcja placówki
zapewniła, iż odbędzie się ono podczas ferii zimowych, do końca stycznia 2019 roku. Stan
higieniczno-sanitarny sprzętu, urządzeń produkcyjnych, naczyń kuchennych nie budził
zastrzeżeń.
Kuchnia Internatu prowadzi produkcję posiłków od poniedziałku do piątku (śniadanie,
II śniadanie, obiad, kolacja) od surowca do wyrobu gotowego. Posiłki całodzienne dla około
20 mieszkańców internatu oraz ok. 50 posiłków obiadowych dla uczniów szkół
i pracowników. Stawka całodziennego wyżywienia to ok. 13 zł brutto/osobę. Jadłospisy
opracowuje szefowa kuchni, a zatwierdza Dyrektora.
Dokonano teoretycznej oceny jadłospisów dla diety podstawowej za okres 10 dni,
w wyniku, której wniesiono następujące uwagi:
 zalecono dzienne spożycie warzyw i owoców w ilości co najmniej 400 g dziennie,
w co najmniej 5 porcjach warzyw i owoców;
 zalecono urozmaicenie technik kulinarnych używanych do przygotowywania posiłków
tj. smażenie należy zastępować np. poprzez duszenie, gotowanie na parze itp.;
 zalecono ograniczenie spożycia mięsa czerwonego i przetworów mięsnych; zalecono
zwiększenie spożycia mięsa białego, ryb oraz jaj i roślin strączkowych (groch, fasola,
soja, ciecierzyca, soczewica, bób) jako alternatywy dla mięsa czerwonego
i przetworzonych produktów mięsnych;
 zalecono zwiększenie spożycia produktów mlecznych mało przetworzonych takich
jak np. mleczne napoje fermentowane: maślanka, kefir, jogurty (naturalne,
niesłodzone), zsiadłe mleko oraz sery twarogowe chude i ziarniste.
W ww. obiekcie na terenie powiatu oleskiego podczas kontroli informowano, że
w przypadku

żywności

nieopakowanej

od

dnia

13 grudnia

2014r.,

zgodnie

z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności” - obowiązkowe jest podanie wszelkich składników lub substancji pomocniczych
użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych z produkcie
gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie, powodujących alergie lub reakcje
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nietolerancji. Składniki te i substancje pomocnicze wymienione są w załączniku II do w/w
rozporządzenia.
Dodatkowo podczas kontroli prowadzono rożne pogadanki edukacyjne na temat
aktualnych zasad prawidłowego odżywiania i najczęstszych błędów żywieniowych.

JAKOŚĆ ZDROWOTNA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
Istotne miejsce w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności zajmuje realizacja
planu pobierania próbek żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Liczba i rodzaj próbek oraz kierunki badań określone były wytycznymi
jednostki nadrzędnej.
W 2018 r. przebadano laboratoryjnie 195 próbek, w tym:


176 w ramach urzędowej kontroli żywności,



17 w ramach monitoringu,



2 próbki pobrane w ramach badania aktywności promieniotwórczej.

Jedna z przebadanych próbek została zakwestionowana z uwagi na wyhodowanie bakterii
termofilnych Campylobakter w 10g. Wysłano powiadomienie informacyjne RASFF,
zawiadamiając o stwierdzeniu kwestionowanego mięsa drobiowego, ponadto przeprowadzono
niezwłocznie kontrolę tematyczną w miejscu pobrania próbki nie stwierdzając w/w mięsa
drobiowego w obrocie. Zawiadomiono pisemnie producenta oraz Państwowego Inspektora
Weterynarii w Opolu o zaistniałej sytuacji przesyłając sprawozdanie (producent z powiatu
opolskiego).
Pobrane próbki zbadane zostały w następujących kierunkach:


mikrobiologii,



obecności:

metali

szkodliwych

dla

zdrowia,

mikotoksyn,

substancji

migrujących z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
WWA,


pozostałości: pestycydów, azotanów,



zawartości: substancji dodatkowych, jodu, akryloamidu,



skażeń promieniotwórczych,



GMO



znakowania, organoleptyki, napromieniania
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SYSTEM RASFF
Ważnym instrumentem w zakresie bezpieczeństwa żywności jest System Wczesnego
Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). Pełni on rolę zapobiegawczą
przeciwko skutkom zdrowotnym, mogącym wystąpić z powodu spożycia żywności
o niewłaściwej jakości zdrowotnej. W systemie RASFF uczestniczy każde państwo
członkowskie. Pozwala to na szybką i skuteczną wymianę informacji w przypadkach
stwierdzenia w łańcuchu pokarmowym obecność czynnika stanowiącego zagrożenie dla
zdrowia.
Przeprowadzono 23 kontrole sanitarne w związku z powiadomieniami systemu
RASFF, kontrole te dotyczyły wycofania z obrotu: wódki luksusowej, suplementów diety,
nasion Goji, ziela angielskiego, jaj, rodzynek, parówek, tatara wołowego, piwa, ryżu, wody
butelkowanej, sezamu, śliwek suszonych, napojów, pomidorów, barwników spożywczych,
czosnku suszonego granulowanego, jagód leśnych mrożonych, kapusty pekińskiej, ryb
mrożonych.
We wszystkich przypadkach przedsiębiorcy podejmowali działania zmierzające do
wycofania produktów niezgodnych z wymaganiami.
WSPÓLPRAZA Z INNYMI JEDNOSTKAMI
W 2018 r współpracowano z:
1.Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Oleśnie, współpraca dotyczyła:
 uaktualniania list zakładów,
 przekazywania

informacji

zgodnie

z

zawartym

Porozumieniem

o współdziałaniu,
 kontroli obwoźnej sprzedaży mięsa i jego przetworów na targowiskach – 4
kontrole
2. Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w trakcie 4 wspólnych kontroli obiektów
produkcji pierwotnej. W trakcie jednej z kontroli pobrano do badania w kierunku obecności
azotanów próbkę sałaty – próbka niekwestionowana.
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NADZÓR NAD OBROTEM KOSMETYKAMI
Na terenie powiatu nie ma zakładów produkujących kosmetyki. Nadzór w tym
zakresie prowadzony był wyłącznie w obrocie handlowym. W ewidencji znajdują się
3 specjalistyczne sklepy kosmetyczne.
NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ PROZDROWOTNĄ
Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami wprowadzania
do obrotu żywności prozdrowotnej, obejmującej min. suplementy diety, środki specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz żywność wzbogaconą witaminami i składnikami
mineralnymi.
W 2018 r. zbadano:
 5 próbek środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 13 próbek suplementów diety,
 3 próbki środków spożywczych wzbogacanych.
Żadna z w/w próbek nie została zakwestionowana, natomiast kontrole sanitarne wykazały,
iż obrót żywnością prozdrowotną prowadzony był prawidłowo.
ŚRODKI ZASTĘPCZE (DOPALACZE)
W 2018 r. nie stwierdzono obrotu środkami zastępczymi na terenie powiatu oleskiego.
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
Pracownicy Oddziału Higieny Żywności podejmowali również działania edukacyjne.
(szkolenie/instruktaż w trakcie kontroli oraz w siedzibie Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Oleśnie) w zakresie przepisów prawa obowiązujących przy produkcji
i / lub obrocie żywnością.
Ponadto zorganizowano 1 szkolenie zewnętrzne dla 105 osób (95 dzieci i 10
opiekunów) w zakresie „Bezpieczeństwa w trakcie grzybobrania” w Publicznym Przedszkolu
Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Oleśnie.
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PLACÓWKI NAUCZANIA I WYCHOWANIA
Nadzorowano 87 placówek edukacyjnych (przedszkola szkoły podstawowe, placówki
opiekuńczo-wychowawcze, żłobki, i inne np. internaty, ośrodki specjalne, warsztaty
szkoleniowe OHP) i 27 obiektów zimowego i letniego wypoczynku (turnusy zrejestrowane
w bazie danych wypoczynek men.gov.pl).
NADZÓR NAD WARUNKAMI
SANITARNYMI W PLACÓWKACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W ramach realizacji zadań związanych z nadzorem nad warunkami sanitarnohigienicznymi placówek

dla dzieci młodzieży w 2018r.

przeprowadzono 130 kontroli

w placówkach edukacyjnych i 17 kontroli w placówkach zimowego i letniego wypoczynku
z którego skorzystało 762 dzieci i młodzieży.
Podczas kontroli oceniano::


stan sanitarno-techniczy,



wyposażenie w instalacje i zaopatrzenie w ciepłą wodę,



wyposażenie urządzeń higieniczno – sanitarnych (mydło, ręczniki, papier toaletowy),



dostosowanie mebli do wzrostu dzieci,



zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, temperatury w okresie jesienno-zimowym.

Placówki, które dokonały poprawy stanu sanitarno-technicznego to:
1.Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach

gm. Radłów -

malowanie sali dydaktycznej, wymiana stolarki drzwiowej, wykładziny podłogowej oraz
remont schodów do kotłowni.
2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie - malowanie 3 sal dydaktycznych, malowanie
szatni ogólnych, szatni sportowej i sali ćwiczeń, wymiana zamków, wymiana przepływowych
podgrzewaczy wody.
3.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Oleśnie - remont tzw. „małej” sali gimnastycznej
– wymiana parkietu, malowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi wejściowych, naprawa
schodków prowadzących do sali.
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4.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Oleśnie - wymiana instalacji wodnej w zmywalni
bloku żywieniowego, zaplecze sanitarne: wymiana instalacji wodnej w piwnicach
i pomieszczeniach sanitarnych .
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Oleśnie - remont utwardzenia powierzchni gruntu
placu szkolnego.
6.Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowice gm. Olesno - remont sali lekcyjnej.
7.Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich gm. Olesno - malowanie sufitów w 3
salach dydaktycznych oraz w sanitariatach.
8.Publiczna Szkoła Podstawowa w Sowczycach gm. Olesno - rozbiórka budynku starej
zewnętrznej ubikacji, naprawa schodów wejściowych, zamontowanie siłowni na powietrzu .
9.Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie gm. Olesno - połączenie dwóch izb lekcyjnych
w 1 salę przedszkolną, modernizacja aneksu kuchennego, dobudowa nowej sali lekcyjnej,
wykonanie toalety dla chłopców w dotychczasowym pomieszczeniu magazynowym,
wykonanie w szczytowej ścianie budynku wejścia do oddziału przedszkolnego, wstawienie
drzwi wewnętrznych oddzielających część szkolną od przedszkolnej, remont chodnika
prowadzącego

na

boisko

szkolne,

budowa chodnika

prowadzącego

do

oddziału

przedszkolnego.
10.Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie gm. Olesno - wymiana 3 okien
w korytarzu szkolnym.
11.Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach gm. Praszka - wymiana rur
kanalizacyjnych, malowanie sanitariatów, naprawa wentylatorów w toalecie, malowanie
huśtawek na przedszkolnym placu zabaw, uzupełnienie ubytków, zakupienie krzeseł do sal
lekcyjnych, przygotowanie i wyposażenie gabinetu pomocy przedmedycznej.
12.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce - malowanie ścian w sali lekcyjnej i bibliotece oraz
wymiana podłogi .
13.Szkoła Podstawowa w Przedmościu gm. Praszka -wymiana instalacji elektrycznej oraz
lamp w całym budynku, pomalowanie sufitów i ścian we wszystkich pomieszczeniach
w szkole, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni i położenie płytek na ścianie
w kuchni, położenie nowej podłogi w pracowni komputerowej.
14.Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach gm. Zębowice - malowanie lamperii
ściennych we wszystkich korytarzach .
15.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach gm. Gorzów Śl.- malowanie sali lekcyjnej
i dostosowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu higieny szkolnej.
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16.Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu gm. Dobrodzień – budynek poddany
termomodernizacji tzn. wymiana grzejników, instalacji grzewczej i ocieplanie budynku .
17.Zespół

Szkolno

-

Przedszkolny w

Pludrach

dobudowa

2

sal

lekcyjnych,

pomieszczeń przeznaczonych na gabinet higieny szkolnej i łącznika z istniejącą szkołą.
18.Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalachowie gm. Rudniki - malowanie ścian korytarza
szatni, naprawa i malowanie elementów na placu zabaw.
Podczas

przeprowadzonych

kontroli

w

roku

2018

stwierdzono

nieprawidłowości

w obiektach:
 Publiczne Przedszkole w Zdziechowicach - ściany pomieszczeń logopedii, łazienki
i kuchni w nieodpowiednim stanie sanitarno-higienicznym, popękane płyty chodnikowe
w dojściu do placówki.
 Publiczne Przedszkole w Łowoszowie – zły stan techniczny ogrodzenia i nawierzchni w
głównym dojściu do placówki, zły stan sanitarno - higieniczny magazynu w części
piwnicznej.
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie – zły stan techniczny nawierzchni boiska
sportowego.
 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Praszce – zacieki na suficie w pomieszczeniu szatni i zły
stan sanitarno - higieniczny i techniczny w pomieszczeniach sanitarnych.
Wystosowano decyzje administracyjne na usunięcie w/w uchybień z terminami realizacji na
rok 2019 (okres wakacji).
Wszystkie nadzorowane placówki posiadały podłączenie do sieci wodociągowej,
i zapewniały bieżącą ciepłą i zimną wodę przy umywalkach. Zapewniono również
odpowiednie warunki do utrzymania higieny osobistej. Stosowano papier toaletowy, ręczniki
jednorazowego użytku, suszarki i mydło w płynie w dozownikach. W większości placówek
odprowadzenie

nieczystości odbywało się bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej.

W pozostałych placówkach, a w szczególności na wioskach nieczystości takie odprowadzano
do zbiorników bezodpływowych jak również do własnych oczyszczalni ekologicznych.
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WARUNKI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Na terenie powiatu z sal gimnastycznych, których wymiary zbliżone są do wymaganych,
(minimalna powierzchnia to 288 m2) korzysta 11 obiektów szkolnych. W pozostałych
placówkach są sale zastępczo - rekreacyjne o powierzchniach mniejszych, ale spełniających
minimum higieniczne (4 m2 na ucznia). Minimum nie zapewniono jeszcze w 2 placówkach,
gdzie zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci odbywały się w wydzielonych miejscach
szkolnych (korytarzach). Były nimi:
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie,
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieciułowie.

OPIEKA MEDYCZNA
Wszystkie placówki nauczania objęte były opieką pielęgniarską przez Grupowe
Praktyki Pielęgniarskie. Pielęgniarki za zgodą rodziców dokonywały: przeglądów czystości
głów i skóry, pomiarów wzrostu uczniów, bilansu. Ponadto prowadziły pogadanki w zakresie
higieny. Opieki medycznej nie miały przedszkola, z wyjątkiem gminy Olesno.

OCENA ERGONOMII MEBLI, HIGIENICZNEGO ROZKŁADU ZAJĘĆ
LEKCYJNYCH, OŚWIETLENIA I TEMPERATURY.
Podczas bieżących kontroli w placówkach oświatowo - wychowawczych dodatkowo
oceniano plany lekcji, dostosowanie mebli do wzrostu dzieci i uczniów jak również
sprawdzano w okresie jesienno-zimowym czy zapewnione jest odpowiednie oświetlenie
sztuczne i temperatura powietrza w pomieszczeniach.
 Oceniono 165 oddziałów w 33 obiektach nauczania w zakresie higienicznego rozkładu
zajęć. Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie odnotowano.
 Ocenie w zakresie dostosowania mebli do wysokości ciała dzieci i młodzieży poddano
53 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych i 104 uczniów w 6 oddziałach szkolnych
i nie stwierdzono nieprawidłowości.
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 Dokonano pomiarów oświetlenia w 1 przedszkolu - w 5 pomieszczeniach oraz
w 1 warsztacie terapii zajęciowej w 6 pomieszczeniach. Na zaniżone oświetlenie
wydano

decyzje

administracyjne

z

nakazem

zapewnienia

oświetlenia

wg

obowiązujących norm.
 Dokonano

153

pomiarów

temperatur

w

20

placówkach

oświatowych

i wychowawczych. Zaniżoną temperaturę odnotowano w placówce przedszkolnej.
(wymagana temperatura to 18 - 20 ºC.). W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości
wszczęto postępowanie administracyjne.
 Dokonano pomiarów wagi ciała i wagi tornistrów, uczniów w szkołach
podstawowych, zważono 312 uczniów i ich tornistry. Wyniki wskazały, żę 71 tj.
(22 %) uczniów nosi tornistry za ciężkie w stosunku do swojej masy ciała.

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO- SANITARNYCH W POZOSTAŁYCH
NADZOROWANYCH OBIEKTACH
 Internat Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie,
 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie,
 Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uszycach,
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Julianpolu,
 Warsztat Terapii Zajęciowej w Uszycach,
 Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie,
 Zespół Placówek Specjalnych w Praszce,
 Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” w Gorzowie Śl.,
 Żłobek Miejski w Oleśnie,
 Żłobek Gminny w Dobrodzieniu,
 Niepubliczny Żłobek „Klasa dla bobasa” w Praszce.
Stan sanitarno-techniczny w/w placówek nie budził zastrzeżeń.
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OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO- SANITARNYCH W OBIEKTACH
ZNAJDUJACYCH SIĘ POD NADZOREM WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNEJ W OPOLU
W 2018 r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Opolu nadzorował 11 placówek znajdujących się na terenie powiatu
oleskiego, wśród których znajdowały się: 1 liceum ogólnokształcące, 6 zespołów szkół,
1 młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 1 placówka
opiekuńczo-wychowawcza oraz 1 placówka wsparcia dziennego. Zespoły szkół tworzone
były przez: 1 gimnazjum, 8 liceów ogólnokształcących, 21 ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych, 2 szkoły policealne, 2 internaty oraz 1 inną placówkę (centrum kształcenia
ustawicznego).
Na terenie powiatu nie odnotowano placówek sezonowych (turnusów wypoczynkowych),
które podlegałyby nadzorowi OPWIS.
W minionym roku pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili
na terenie powiatu oleskiego 2 kontrole. Skontrolowane zostały 2 zespoły szkół
 Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9.
 Zespół Szkół w Oleśnie ul. Sądowa 2.
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W żadnej ze skontrolowanych
placówek nie stwierdzono łamania zakazu palenia tytoniu.
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STAN SANITARNY ŚRODOWISKA PRACY
Oddział Higieny Pracy wykonuje zadania z zakresu ochrony zdrowia pracowników,
realizując dwa podstawowe cele tj.:
1. Poprawę warunków pracy w aspekcie zdrowotnym,
2. Profilaktykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy
poprzez:
 kontrolę stanowisk pracy w zakładach,
 ocenę zdrowotną warunków środowiska pracy,
 kontrolę częstotliwości i prawidłowości pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia,
 ocenę stopnia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia,
 monitoring zagrożeń zawodowych,
 ocenę podejmowanych środków zapobiegawczych,
 analizę oceny ryzyka zawodowego,
 ocenę badań kontrolnych lekarskich pracowników i prowadzonej profilaktyki
zawodowej,
 promocję zdrowia w środowisku pracy,
 egzekwowanie poprawy na drodze postępowania administracyjnego.
Ponadto w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego pracownicy oddziału egzekwują:
 przestrzeganie

przepisów

dotyczących

wprowadzania

do

obrotu

produktów

biobójczych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
 przestrzeganie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania środków
powierzchniowo czynnych i detergentów,
 przestrzeganie przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez użytkowników
substancji lub mieszanin chemicznych, obowiązków wynikających z ustawy
o substancjach niebezpiecznych i ich mieszaninach oraz rozporządzeń Parlamentu
Europejskiego i Rady,
 przestrzeganie przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotyków
grupy 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
i Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady.
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Przyczynia się to do:


wdrożenia zasad określających warunki, zakazy lub ograniczenia
produkcji, wprowadzenia do obrotu lub stosowania substancji i mieszanin
chemicznych oraz środków powierzchniowo czynnych i detergentów, w
celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i mieszanin na
zdrowie człowieka lub na środowisko,



zapobiegania zagrożeniom zdrowia ludzi, które mogą być wynikiem
działania produktów biobójczych,



zwalczania niedozwolonego obrotu substancjami, których używanie może
prowadzić do narkomanii.

W roku 2018 w ewidencji Oddziału Higieny Pracy znajdowało się 391 zakładów,
w których zatrudnionych było 7069 pracowników. Pracownicy oddziału przeprowadzili 187
kontroli sanitarnych w 117 zakładach pracy. W wyniku prowadzonego nadzoru stwierdzono
nieprawidłowości w 35 zakładach.
Na podstawie prowadzonego postępowania administracyjnego wydano 38 decyzji
z czego:
 24 decyzji nakazowo – płatniczych,
 7 decyzji nakazowych
 5 decyzji płatniczych,
 1 decyzję zmieniającą,
 1 decyzję umarzającą.
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zakresy nieprawidłowości stwierdzonych
podczas kontroli sanitarnych w roku 2018
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Najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, dotyczyły nieprzestrzegania
przez pracodawców wymaganej częstotliwości wykonywania badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia występujących w miejscu pracy, a także nierozpoznania źródeł ich
emisji. Ogromnym problemem pracodawców było sporządzanie prawidłowej dokumentacji
oceny ryzyka zawodowego. Okazywane dokumenty były nierzetelne, nieaktualne, nie
uwzględniały wszystkich zagrożeń na jakie może być narażony pracownik. Sporządzenie
oceny ryzyka zawodowego zlecane było najczęściej specjalistom w zakresie BHP, którzy nie
posiadają etatu w zakładzie- nie znają panujących w nim warunków, a tym samym ocena
ryzyka zawodowego często była niezgodna z rzeczywistością panującą w zakładzie.
Uwzględnienie wymaganych prawem informacji w ocenie ryzyka zawodowego
i zapoznanie pracowników z tymi informacjami służy podniesieniu ich świadomości
w zakresie zagrożeń stwarzanych przez czynniki szkodliwe dla zdrowia obecne w środowisku
pracy i możliwości unikania/minimalizowania ryzyka.
W zakresie niespełnienia ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
innych przepisów prawnych wydano 16 nakazów, dotyczących:
 sporządzenia i udostępnienia pracownikom instrukcji BHP stosowanych maszyn
i urządzeń,
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 zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy – wyposażenia
apteczek, ustalenia składu apteczki z lekarzem, umieszczenia przy apteczce listy osób
przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy,
 konieczności poinformowania pracowników narażonych na oddziaływanie czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań
i pomiarów oraz ich udostępnienia i wyjaśnienia ich znaczenia,
 zapewnienia pracownikom właściwych środków ochrony indywidualnej słuchu,
 doprowadzenia do odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń
pracy oraz pomieszczeń socjalnych poprzez zlikwidowanie ubytków, wyrównanie
posadzek, wymianę pękniętej szyby, zapewnienie szafek do przechowywania odzieży.
W zakresie substancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie,
stwierdzono uchybienia polegające na wprowadzeniu do obrotu mieszanin chemicznych
nieoznakowanych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, braku spisu stosowanych
mieszanin stwarzających zagrożenie oraz braku kart charakterystyki dla tych mieszanin,
a także braku instrukcji stanowiskowych informujących o zasadach bezpiecznego
postępowania z mieszaninami stwarzającymi zagrożenie.
Za wprowadzanie do obrotu mieszanin chemicznych oznakowanych niezgodne
z obowiązującymi przepisami, nałożono 1 mandat karny na przedstawiciela stacji paliw,
zobowiązując go do niezwłocznego wycofania z obrotu kwestionowanych mieszanin.
Ponadto skontrolowano przestrzeganie obowiązków wynikających z wprowadzania
do obrotu produktów biobójczych u 3 dystrybutorów. U jednego z nich stwierdzono
2 produkty biobójcze, z licznymi nieprawidłowościami w zakresie kart charakterystyki,
oznakowania,

uzyskanego

pozwolenia

na

obrót

i

przeznaczenia

w

stosowaniu.

Nieprawidłowości dotyczyły produktów: GOLDMURIT preparat grzybobójczy bezchlorowy
KUPRAFUNG – IZOL MUR oraz GOLDMURIT Impregnat do drewna konstrukcyjnego i
budowlanego, koncentrat 1:9. Powyższe produkty do oceny znakowania pobrano w sklepie.
O sprawie powiadomiono właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
W zakresie czynników rakotwórczych stwierdzono nieprawidłowość polegającą na
nieprzekazaniu właściwemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu
informacji o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych
o działaniu rakotwórczym za rok 2017.
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OCENA NARAŻENIA PRACOWNIKÓW NA SZKODLIWE DLA ZDROWIA CZYNNIKI
W trakcie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. stwierdzono następującą ilość pracowników
zatrudnionych w narażeniu na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe:
- pracownicy w narażeniu i w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi:
 pyły drewna buku i dębu– narażonych 233 osoby,
 benzo[a]piren – 4 osoby,
 chrom (VI) – w kontakcie 5 osób,
 olej kreozytowy – w kontakcie 17 osób,
 benzen złożone substancje otrzymywane z ropy naftowej – w kontakcie 11 osób.
- pracownicy w narażeniu na hałas.
162 pracowników zatrudnionych w zakładach na terenie powiatu oleskiego narażonych jest na
hałas

w

natężeniu

przekraczającym

najwyższe

dopuszczalne

natężenie.

W

celu

zminimalizowania ryzyka pracodawcy zobowiązani są sporządzić i wprowadzić w życie
program działań organizacyjno – technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia
hałasu. Jego zadaniem jest przyjrzenie się procesowi produkcji, dobranie właściwych
środków pracy, zapewnienie ich konserwacji, przeprojektowanie miejsc pracy w sposób
umożliwiający izolację źródeł hałasu oraz wszelkie możliwe środki minimalizujące narażenie
w tym zakresie. W trakcie kontroli zwracano szczególną uwagę na prawidłowość doboru
środków ochrony słuchu przy występującym natężeniu hałasu.
- pracownicy w narażeniu na czynniki biologiczne.
Na terenie powiatu oleskiego znajdują się 122 zakłady, w których narażonych na występujące
szkodliwe czynniki biologiczne jest łącznie 40 pracowników. Są to zakłady związane
z przemysłem spożywczym, zakłady zajmujące się uprawami rolnymi, chowem zwierząt,
zakłady związane z usługami leśnymi, tartaki, zakłady związane z gospodarką odpadami,
podmioty lecznicze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne
itp.
- pracownicy w narażeniu na wibracje.
Stanowiska pracy, na których podczas wykonywanych pracy występuję narażenie na drgania
mechaniczne ogólne lub miejscowe (przenoszone przez kończyny górne) objęte są
obowiązkiem wykonywania regularnych badań i pomiarów w tym zakresie. W zakresie
zapewnienia aktualnych badań i pomiarów dotyczących wibracji wydano łącznie 6 nakazów
(4 na drgania ogólne i 2 na drgania miejscowe).
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W celu obniżenia narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, pracodawcy obligowani
decyzjami administracyjnymi, wdrażali różnorakie środki zaradcze. Wymienić tu należy
przedsięwzięcia techniczne i technologiczne oraz organizacyjne w zakresie:
 modernizacji parku maszynowego,
 technicznych rozwiązań tłumienia hałasu,
 wprowadzenie w życie programu działań organizacyjno –technicznych zmierzających
 do ograniczenia narażenia,
 napraw, konserwacji sprzętu i maszyn lub ich wymiany.
W

przypadku

wyczerpania

możliwości

technicznych,

technologicznych

i organizacyjnych stosowane były środki ochrony indywidualnej. Dobrze dobrane ochrony
osobiste, posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności oraz
egzekwowanie ich stosowania przez pracowników w procesie pracy powodują minimalizację
lub eliminację narażenia na określony czynnik szkodliwy dla zdrowa. Ma to szczególne
znaczenie w pracach, w których występuje narażenie na hałas.
Napotykano trudności w przeprowadzeniu kontroli podczas prac demontażowych
wyrobów azbestowych, prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Trudności te wynikały
z nieprecyzyjnego ustalenia terminu planowanych prac. Ekipy demontażowe przemieszczały
się pomiędzy inwestorami, co często nie pokrywało się z ustalonymi w zgłoszeniu terminami.

CHOROBY ZAWODOWE
Następstwem oddziaływania szkodliwych i uciążliwych warunków pracy są choroby
zawodowe. W roku 2018 wpłynęły 2 zgłoszenia podejrzeń chorób zawodowych
u pracownika z terenu powiatu oleskiego. Zgłoszenia podejrzeń chorób zawodowych
dotyczyły przewlekłego zapalenia okołostawowego barku oraz przewlekłego zapalenia
nadkłykcia kości ramiennej. Biorąc pod uwagę orzeczenia lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy, dokumentację przebiegu zatrudnienia oraz ocenę narażenia zawodowego
stwierdzono brak podstaw do rozpoznania powyższych chorób zawodowych i wydano
stosowne decyzje w tym zakresie.
Ponadto wpłynęły dwie prośby o przeprowadzenie oceny narażenia zawodowego w kierunku
podejrzenia choroby zawodowej u pracowników zatrudnionych przez pewien okres czasu
w zakładach znajdujących się na terenie powiatu oleskiego. Prośby skierowane zostały przez
PPIS w Cieszynie oraz PPIS w Częstochowie.
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W

wyniku

prowadzonych

postępowań

Państwowemu

Powiatowemu

Inspektorowi

Sanitarnemu w Cieszynie przesłano sporządzoną kartę oceny narażenia zawodowego,
natomiast Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Częstochowie przesłano
wyjaśnienie o braku możliwości przeprowadzenia oceny ze względu na to, iż firma wskazana
jako miejsce zatrudnienia ubiegającego się o chorobę zawodową nie istnieje, a w czasie kiedy
istniała nie znajdowała się pod nadzorem tutejszej stacji.

ANALIZA i OCENA ZACHOROWAŃ NA CHOROBY ZAWODOWE W POWIECIE
OLESKIM W LATACH 2006 – 2018
Jednostka chorobowa

2006

2007

Astma oskrzelowa
Alergiczny nieżyt nosa

2008

2009

2010

1

1

1

1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Przewlekłe choroby narządu głosu
spowodowane nadmiernym wysiłkiem
głosowym, trwającym co najmniej 15

1

1

lat
Choroby skóry

1

Choroby zakaźne lub pasożytnicze w
tym Borelioza, Gruźlica, Wirusowe

1

Zapalenie Wątroby i inne

OGÓŁEM

1

0

2

1

2

1

1

1

0

1

Odnotowuje się spadek ilości stwierdzanych chorób zawodowych. Tendencja taka
utrzymuje się od kilku lat. W zapobieganiu chorobom zawodowym istotna jest prawidłowa
realizacja wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz
profilaktyka lekarska prowadzona w zakładach.
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NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZONE CHOROBY ZAWODOWE W POWIECIE OLESKIM
NA PRZESTRZENI LAT 2006 – 2018 z podziałem na kobiety i mężczyzn

W roku 2018 wystawiono 2 mandaty karne. W stacji paliw w Oleśnie – w trakcie kontroli
stwierdzono, że wprowadzane są do obrotu mieszaniny chemiczne (łącznie 12 szt.)
sklasyfikowane

jako

stwarzające

zagrożenie,

natomiast

oznakowane

niezgodnie

z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2018
z dnia 16 grudnia 2008r. (CLP). Przedstawiciel firmy otrzymał mandat karny w wysokości
100 zł i został zobowiązany do wycofania ze sprzedaży kwestionowanych produktów.
W zakładzie usług leśnych w Oleśnie– w trakcie kontroli sanitarnej stwierdzono znaczny
bałagan w pomieszczeniach socjalnych pracowników, za co właściciel otrzymał mandat karny
w wysokości 100 zł. Na pozostałe stwierdzone uchybienia wydano decyzje merytoryczno –
finansową.
W roku 2018 do PSSE w Oleśnie zgłoszono 2 interwencje telefoniczne, które
dotyczyły: braku środków ochrony indywidualnej pracowników demontujących azbest oraz
niewłaściwych warunków panujących w pomieszczeniach pracy, w których doszło do zwarcia
instalacji elektrycznej.
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Interwencja dotycząca pracowników nieposiadających właściwej odzieży ochronnej,
dokonujących demontażu azbestu na prywatnej posesji w miejscowości Jaworzno Bankowe
w gminie Rudniki. Zgłoszona została przez pracownika Urzędu Gminy w Rudnikach.
Po niezwłocznym udaniu się na miejsce zgłoszenia, zastano płyty cementowo – azbestowe
ułożone na drewnianej palecie, a dach budynku gospodarczego, z którego usunięto płyty,
częściowo pokryty blachą trapezową. Zgłoszona interwencja została rozpatrzona jako
bezzasadna, ze względu na brak pracowników demontujących azbest, a co za tym idzie brak
dowodów dotyczących niewłaściwych środków ochrony indywidualnej.
Anonimowa

interwencja

dotycząca

duszącego,

nieprzyjemnego

zapachu

w pomieszczeniach pracy w związku ze zwarciem instalacji elektrycznej na stacji paliw
w Oleśnie. Po udaniu się na miejsce zdarzenia stwierdzono nieprzyjemny, ostry zapach
spalenizny. Uzyskano informacje od kierownika stacji o ugaszeniu pożaru przez właściwe
jednostki. Na czas usunięcia awarii technicznych oraz przewietrzenia pomieszczeń stacji
kierownik zdecydował się odsunąć pracowników z miejsca pracy.
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PROMOCJA ZDROWIA
I OŚWIATA ZDROWOTNA
W roku 2018 główne kierunki działań w zakresie promocji zdrowia i oświaty
zdrowotnej wynikały z celów Narodowego Programu Zdrowia, zadań Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz sytuacji epidemiologicznej
i potrzeb zdrowotnych ludności powiatu.
Działalność promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej dotyczyła:


Kontynuacji i wdrażania ogólnopolskich programów edukacyjnych.



Wspierania realizatorów programów edukacyjnych i przedsięwzięć prozdrowotnych
poprzez organizowanie szkoleń, narad, dystrybucję materiałów edukacyjnych.



Koordynowania programów i przedsięwzięć prozdrowotnych przez inicjowanie
działań, nadzorowanie, monitorowanie i ocenę ich realizacji.

Działania obejmowały swym zasięgiem dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kadrę pedagogiczną, rodziców oraz społeczność
lokalną.

Zadania dotyczące realizacji programów prozdrowotnych:
1. Program „Trzymaj Formę!” dotyczy propagowania zdrowego stylu
życia,

racjonalnego

żywienia

i

aktywności

fizycznej

dzieci

gimnazjalnych i szkół podstawowych.
Celem programu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności
fizycznej na zdrowie. Programem objęto uczniów z oraz ich rodziców, łącznie 1300 osób.
Program realizowany był w 60 klasach szkół podstawowych naszego powiatu.

2. Program edukacji antynikotynowej w przedszkolach „Czyste Powietrze
Wokół Nas” skierowany do dzieci 5-6 letnich i ich rodziców.
Celem programu był: wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed
ekspozycją na dym tytoniowy. W roku szkolnym 2017/2018 do realizacji programu
przystąpiło 17 przedszkoli, co stanowi 51.5% wszystkich placówek przedszkolnych
w powiecie. Łączna liczba osób objętych programem to 919 osób.
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3. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Program realizowany był w 4 placówkach ponadgimnazjalnych z powiatu oleskiego. Jego
celem było uświadomienie młodzieży jakie zagrożenia płyną w związku z zażywaniem
narkotyków, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Liczba młodzieży biorąca udział
w programie 127.

4. Kampania społeczna HIV/AIDS
W ramach obchodów „Światowego Dnia HIV/AIDS” w grudniu 2018r zorganizowano stoiska
informacyjno-edukacyjne:
 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie dla ogółu społeczeństwa;
 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Oleśnie dla młodzieży.
Łączna liczba uczestników 450 osób. Przekazano ulotki informacyjne „Jeden test. Dwa życia
.Zrób test na HIV”, „Jeden test. Dwa życia. Zrób Test dla siebie i swojego dziecka” oraz
broszury „Choroby przenoszone drogą płciową, czyli jak dbać o zdrowie” do pięciu placówek
medycznych na terenie Olesna.

5. Kampania

„Bezpieczne

wakacje”

mająca

na

celu

zwiększenie

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniego.
 Grupą docelowa byli: organizatorzy, kierownicy i wychowawcy w placówkach
wypoczynku letniego, pielęgniarki zatrudnione w placówkach, dzieci i młodzież.
Od czerwca do sierpnia przeprowadzono pogadanki z młodzieżą i wychowawcami na
rożne tematy, między innymi: promieniowania UV, biernego i czynnego palenia
tytoniu, zapobiegania grypie, zakażeniom oraz zatruciom pokarmowym, profilaktyki
HIV/AIDS, bezpiecznych zachowań podczas zabaw i kąpieli, pierwszej pomocy,
dbania

o

higienę

osobistą,

ukąszeń

przez

kleszcze

itp.

Przeprowadzono

12 pogadanek/prelekcji podczas 9 spotkań dla 286 uczestników.
 Podczas Festynu Rodzinnego w Praszce zorganizowano stoisko informacyjnoedukacyjne o tematyce antydopalcze, tytoń oraz profilaktyka HIV/AIDS. Odbył się
pokaz substancji smolistych, pomiary urządzeniem boody fast oraz smokolizerem,
a także możliwość przejścia toru przeszkód z założonymi alkogoglami, a dzięki
współpracy z Starostwem Powiatowym uczestnicy mogli dokonać pomiarów
wydolności płuc za pomocą spirometru- udział wzięło 300 osób.
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 Podczas obchodów „Dni Olesna” w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”
instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu (Policja, Straż,
Powiatowa Stacja, Starostwo) zorganizowały pokaz pn. „Wakacje - bezpiecznie,
zdrowo i kolorowo". Głównym celem pokazu było propagowanie podstawowych
zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Oleśnie przygotowała stoisko na którym zainteresowani
uczestnicy mogli dokonać pomiarów dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu,
tkanki tłuszczowej, ciśnienia krwi. Szacowana liczba osób 350.

6. Profilaktyka antytytoniowa. Światowy Dzień Bez Tytoniu, Światowy
Dzień Rzucenia Palenia
 Zorganizowano stoiska informacyjno-edukacyjne na terenie szkół w kampanii wzięło
udział 280 uczniów i kadry pedagogicznej.
 Światowy Dzień Bez Tytoniu w roku 2018 odbył się pod hasłem „STOP papierosom.
Naszym nałogiem jest sport” dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
z gminy Gorzów Śląski i Praszka wraz z opiekunami. Prelekcję „Bezpieczne
Wakacje” oraz wpływ tytoniu na organizm młodego człowieka przeprowadzili
przedstawiciele Policji oraz Stacji.
 Światowy Dnia Rzucania Palenia “Zamiast w płuca, pompuj w mięśnie”
przeprowadzono dla młodzieży na siłowni, dokonano pomiaru tlenku węgla
w wydychanym powietrzu- urządzenie smokolaizer, oceniono wizualnie, jaki wpływ
ma palenie tytoniu na drogi oddechowe dzięki „palącej lalce”, przeprowadzono
pogadankę na temat zdrowego żywienia. Młodzież czynnie uczestniczyła w zajęciach
sportowych na siłowni.
 W listopadzie zorganizowano stoiska informacyjno-edukacyjne w dwóch szkołach
ponadgimnazjalnych pod hasłem „Zamiast nikotynki zjedz witaminki”. Młodzież
dokonawała pomiarów zawartości tlenku węgla -smokolaizer, osoby przebadane
otrzymywały jabłka.
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7.

Akcja

profilaktyczna

dla

dzieci

w

wieku

przedszkolnym

i wczesnoszkolnym oraz ich opiekunów - „Czyste rączki”
Akcja

„Czyste

rączki”

skierowana

do

dzieci

przedszkolnych

oraz

ich opiekunów. Przeprowadzono 8 akcji, podczas których pokazano dzieciom prezentację,
rozdano materiały edukacyjne oraz za pomocą specjalistycznej lampy pokazano czy ręcę
zostały umyte prawidłowo. Na koniec dzieci otrzymały specjalne pocztwowki z wierszykiem
jak prawidłowo myć rączki. Łączna liczba osób objętych działaniem 214 dzieci
przedszkolnych. Partnerem działań byla firma Shulke, która udostępniła specjalistyczną
lampę.

8. Podstępne „WZW” oraz „Znamie Znasz je?”
 Celem programu Podstępne „WZW” było upowszechnienie wśród młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych wiedzy na temat sposobów zakażenia wirusami HBV oraz HCV.
W roku 2017/2018 do programu przystąpiło 15 szkól w tym 370 uczestników


„Znamię! Znam je?” - krajowy program edukacyjny kierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Celem programu było zwiększanie świadomości na temat
czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry. Programu objął
12 szkół powiatu oleskiego w tym 318 osób.

Zrealizowano w całości zasadnicze zamierzenia. Przeprowadzono 66 wizytacji 100% .
Pozyskano środki finansowe od sponsorów i partnerów.
Bardzo dobrze układa się współpraca z:
 innymi oddziałami PSSE Olesno w zakresie współorganizacji imprez oraz dystrybucji
materiałów

edukacyjnych,

szczególnie

pracownik

HDM

udzielał

wsparcia

w większości działań promocyjnych,
 Młodzieżowym Centrum Kariery z Olesna,


Starostwem Powiatowym w Oleśnie,

 Mediami, większość przekazywanych informacji jest umieszczanych na łamach prasy.
 Koordynatorami szkolnymi i przedszkolnymi.
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ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARY
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny w 2018 r. na terenie powiatu oleskiego wykonywał
zadania polegające na:


przeprowadzaniu oględzin obiektów budowlanych, na wniosek inwestorów, w związku
z dopuszczeniem ich do użytkowania,



opracowywaniu

opinii

co

do

potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,


uzgadnianiu warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko,



wydawaniu opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,



uzgadnianiu kompletnych dokumentacji projektowych (projektów budowlanych),
uzgadniania dokumentacji projektowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania - na
wniosek inwestorów lub projektantów reprezentujących inwestorów,



zajmowaniu stanowiska w przypadku zawiadomienia w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,



uzgadnianiu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko,



opiniowaniu i uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
W 2018 r. wpłynęło ogółem 201 różnego rodzaju wniosków, spraw i podań z terenu,

które zostały rozpatrzone. Przeprowadzono 30 kontroli na wniosek stron. Na podstawie
oględzin obiektów oraz analizy okazanej dokumentacji wydano:
a) 30 opinii w formie stanowiska o braku sprzeciwu w sprawie dopuszczenia do
użytkowania obiektów budowlanych lub ich części. W toku prowadzonych
czynności nie zgłoszono sprzeciwu w sprawie przekazania obiektów do
użytkowania,
b) 11 stanowisk w przypadkach, gdy po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego
zakończenia robót nie zgłoszono sprzeciwu lub uwag w sprawie przystąpienia
do użytkowania obiektów budowlanych, stosując zapis art. 56 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane (niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia).
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W konsekwencji kontroli sanitarnych oraz wniosków dot. uzgadniania dokumentacji
projektowych wydano 64 decyzje finansowe, za czynności wykonywane przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wydane opinie przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej.
L.p.

Formy opinii

2018r.

2017r.

41

30

30

23

6

5

35

16

3

0

2

6

1

0

Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania

1

obiektu budowlanego na podstawie art. 56 Ustawy
Prawo Budowlane

2

Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby-co do zakresu
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko

3
4
5

Opinie przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych
Opinie uzgadniające dokumentację projektową
Wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Opinie do projektu dokumentu wraz z prognozą

6

oddziaływania na środowisko (strategiczna ocena
oddziaływania na środowisko)
Uzgodnienia dot. odstąpienia od przeprowadzania

7

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
(strategiczna ocena oddziaływania na środowisko)

Tabela Ilości wydanych opinii
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PODSUMOWANIE
 Na podstawie analizy: przeprowadzonych kontroli sanitarnych, wywiadów, wizytacji,
zbadanych próbek nie stwierdzono zagrożenia bezpieczeństwa powiatu oleskiego
w 2018r. Nie zanotowano także zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób
zakaźnych, jednak ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu
konieczne jest dalsze monitorowanie zgłoszeń podejrzeń i zachorowań na choroby
zakaźne, w tym wymagających pilnego podjęcia działań przeciwepidemicznych.
 W dalszym ciągu należy podejmować działania, mające na celu uzyskanie większej
wyszczepialności dzieci i młodzieży we wszystkich rocznikach podlegających
szczepieniom w danym roku. Istnieje potrzeba ciągłego prowadzenia działań
edukacyjnych wśród mieszkańców powiatu w zakresie profilaktyki chorób, zwłaszcza
tych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.
 W wyniku prowadzonego w 2018r nadzoru sanitarnego:
1. stwierdzono

systematyczną

poprawę

stanu

sanitarno

–

technicznego

podmiotów kontrolowanych przez poszczególne komórki organizacyjne
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie.
Stan sanitarno-techniczny: bazy noclegowej obiektów hotelowych, zarówno
tych skategoryzowanych jak i małych gospodarstw agroturystycznych,
zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej był
dobry. Obiekty były
i

zakresem

funkcjonalne, wyposażone zgodnie ze specyfiką

świadczonych

usług.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

w zakresie prowadzenia dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, postępowania
z bielizną czystą i brudną, odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. Dzięki
opracowanym i wdrożonym procedurom w zakładach, w których podczas
wykonywanych zabiegów dochodzi do przerwania ciągłości tkanek,
zapewnione

było

bezpieczeństwo

przed

zakażeniami

i

chorobami,

a właściciele solarium realizowali ustawę

o ochronie zdrowia przed

następstwami

Stan

korzystania

z

solarium.

sanitarno-higieniczny

w podmiotach leczniczych jak i gospodarka: wodno-ściekowa, postępowanie
z bielizną czystą i brudną oraz z odpadami nie budziły zastrzeżeń. Wszystkie
obiekty

posiadały

opracowaną

i

wdrożoną

procedurę

postępowania

z odpadami medycznymi wraz z instrukcją selektywnej zbiórki tych odpadów
zgodnie z rozporządzeniem o odpadach medycznych.
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W pomieszczeniach zakładów pracy, obiektów hotelowych, podmiotów
leczniczych, środkach transportu, na placach zabaw przy piaskownicach oraz
na przystankach autobusowych obowiązywał zakaz palenia wyrobów
tytoniowych. Skontrolowane obiekty posiadały oznakowania graficzne
i słowne informujące o zakazie palenia tytoniu oraz e-papierosów.
Stan sanitarny większości skontrolowanych obiektów produkcji i obrotu
żywnością

oraz

jakość

zdrowotna

większości

zbadanych

środków

spożywczych nie budziły zastrzeżeń. Nie stwierdzono występowania
zagrożenia

stanu

bezpieczeństwa

sanitarnego

w

zakresie

działania

Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
2. oceniono jako dobrą -jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz
wody z pływalni całorocznych. Powiat oleski posiada dobrze rozwiniętą sieć
wodociągową o łącznej długości 813,796 km, która jest na bieżąco
modernizowana. W 2018r. wodociągi były podstawowymi urządzeniami
zaopatrzenia ludności miast i wsi w wodę przeznaczoną do spożycia.
 W ramach profilaktyki zapobiegania chorobom zawodowym przeprowadzono:
instruktaże, szkolenia personelu, kontrole warunków pracy, wizytacje rolników.
 Dobrze układała się współpraca z innymi jednostkami/ instytucjami funkcjonującymi
w

powiecie

oleskim:

Starostwem

Powiatowym,

Policją,

Strażą

Pożarną,

Młodzieżowym Centrum Kariery, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania
OHP, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Problemy występujące w trakcie pełnienia nadzoru sanitarnego w 2018r to:
 brak atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży materiałów oświatowych potrzebnych do
realizacji programów prozdrowotnych.
 brak dostatecznych środków finansowych przeznaczanych na nagrody dla zwycięzców
konkursów organizowanych w ramach różnych programów profilaktyki zdrowia.
 nieprzestrzeganie

przez

pracodawców

przepisów

dotyczących

częstotliwości

wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
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