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INFORMACJE OGÓLNE
Celem nadrzędnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej

jest utrzymanie bezpieczeństwa

zdrowotnego mieszkańców powiatu wielickiego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce sprawuje bieżący i zapobiegawczy
nadzór sanitarny, prowadzi działalność przeciwepidemiczną oraz działalność oświatowo –
zdrowotną. Nadzór sprawowany jest dla 119 373 mieszkańców, na obszarze o powierzchni 429
km2. Ustawowe zadania realizowane są przez komórki organizacyjne PSSE w Wieliczce:


Sekcja Nadzoru Higieny Żywności ,Żywienia i Przedmiotów Użytku (5 osoby)



St. Pracy ds. Nadzoru Higieny Komunalnej w tym monitoringu wody (2 osoby)



St. Pracy ds. Nadzoru Higieny Pracy (1 osoba)

 St. Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży (1 osoba)
 Sekcja Nadzoru Epidemiologii (3 osoby)
 St. Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (1 osoba)
 Samodzielne St. Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia( 1 osoba).
W okresie podlegającym ocenie (wg tabeli „ OCENA REALIZACJI ZADAŃ POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELICZCE ) liczba obiektów objętych
nadzorem wynosiła ogółem 1948 przeprowadzono 2558 kontroli.
W wyniku kontroli w związku ze stwierdzonymi naruszeniami wymagań sanitarnych wydano
582 decyzje zarządzających, 123 mandatów na łączną kwotę 28 950 zł.
Przeprowadzono 776 dochodzeń epidemiologicznych. Wydano 10 decyzji o chorobach
zawodowych. Pobrano 1182 prób do badań laboratoryjnych.
W roku sprawozdawczym oceniono 47 dokumentacje projektowe, dokonano 144 odbiorów
obiektów. Uzgodniono 11 miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego i
uzgodniono 16 zakresów i stopni szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko.
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OCENA REALIZACJI ZADAŃ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELICZCE od 2011 do 2014 r.

Lp.

Rodzaj zadania

1

2

2014

2013

2012

2011

3

4

5

1

Liczba obiektów nadzorowanych

1948

1777

2061

1812

2

Liczba przeprowadzonych kontroli

2558

2534

2501

2420

3

Liczba wydanych decyzji

582

485

660

702

4

Liczba i kwota nałożonych mandatów

123/
28950

137/
31950

107 /
26450

109 /
24200

5

Liczba dochodzeń epidemiologicznych

776

744

579

455

6

Liczba zgłoszonych chorób zakaźnych

2993

4913

2145

2615

7

Liczba decyzji o chorobach zawodowych

10

15

13

13

8

Liczba pobranych prób do badania

1182

498

636

605

9

Liczba uzgodnień dokumentacji projektowej

47

42

21

33

144

145

117

121

10 Liczba odbiorów obiektów
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SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH I ZATRUĆ POKARMOWYCH
W 2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce zgłoszono 2993
przypadki chorób zakaźnych (w tym 1294 grypy ), hospitalizowano 166 przypadki
zachorowań.
Sytuacja epidemiologiczna w poszczególnych gminach: (z grypą)

Wieliczka

Gdów

Biskupice

Niepołomice

Kłaj

1258
zachorowań

765
zachorowań

26
zachorowań

709
zachorowań

235
zachorowań

Spadek chorób zakaźnych odnotowano w przypadku :
- różyczki
- ospa

z 495 w 2013 do
z 908 w 2013 do

26 przypadków
686 przypadki

oraz w niewielkim stopniu w przypadku:
- borelioza
- biegunki ogółem
- świnka

z 32 do
z 533 do
z 13 do

30 przypadków w 2014roku
504 przypadki
11 przypadków

Wzrost zachorowań zanotowano:
- krztusiec
- salmonelloza
- róża

- 5 przypadków
- 45 przypadków
- 28 przypadków

a rok 2013 - 4 przypadki
a rok 2013 - 31 przypadki
a rok 2013 - 0 przypadków

Niewielki wzrost również w przypadku: zapalenie opon mózgowych, pokąsani przez zwierzęta,
nosiciele HBS, nosiciele anty HCV.
Odnotowano pojedyncze przypadki chorób rzadko występujących, tj:ch. Weneryczna, WZW B
oraz 1 przypadek zakażenia wirusem HIV.
GRUŹLICA
W roku 2014 odnotowano 16 przypadków gruźlicy w tym dwa zgony (2 mężczyzn w wieku 37
i 56 lat). Osoby chore to: 12 mężczyzn i 4 kobiety - osoby dorosłe. 5 osób zamieszkałych na
wsi a 11 w mieście. Wszystkie osoby z otoczenia zostały objęte nadzorem lekarskim. O
każdym przypadku informowano lekarza rodzinnego w celu skierowania tych osób do
pulmonologa lub na dodatkowe badanie.
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CHOROBY PRZECIW KTÓRYM PROWADZONE SĄ SZCZEPIENIA OCHRONNE.
Błonica
Od kilku lat nie notuje się zachorowań na błonicę. Dobrze uodpornione są dzieci, natomiast
niemal połowa dorosłych jest wrażliwa na błonice; z uwagi na ograniczenie krążenia zarazka
w populacji, brak jest stymulowania odporności w sposób naturalny. Ryzyko zachorowania
dotyczy ludzi biednych, źle odżywionych i migrantów z Krajów Europy Wschodniej.
W obowiązującym Programie Szczepień Ochronnych Minister Zdrowia zaleca podawanie
dawek przypominających szczepionki Td (p/błonicy i tężcowi) osobom powyżej 19-go roku
życia. Ponadto obowiązujące rozporządzenie M.Z. z dn. 03.01.2012 r. w sprawie wykazu
stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom
podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz. U. z 2012 r. poz.40), zaleca
pracodawcom przeprowadzenie szczepień u osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z
obsługą osób przyjeżdżających z obszarów występowania błonicy lub u osób wyjeżdżający na
te obszary.
Tężec
W roku 2014 nie odnotowano zachorowania na tężec na terenie powiatu wielickiego. Przeciw
tężcowi uodpornione są dzieci i młodzież do 19 go roku życia – dzięki obowiązującemu
Programowi Szczepień Ochronnych. U pozostałych osób w miarę wieku następuje spadek
odporności z uwagi na to zalecane jest podanie dawek przypominających co 10 lat.
Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2012 r. zaleca
pracodawcom szczepienia przeciw tężcowi osób na stanowiskach takich jak: obsługa zwierząt
gospodarskich, przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz konserwacji
urządzeń służących temu celowi, a także osoby mające częsty kontakt z glebą.
Krztusiec
W omawianym 2014 roku zanotowano 5 przypadków zachorowań na krztusiec. Dzieci
w wieku od 0 do 15 lat – częściowo szczepione oraz jedno dziecko w wieku 0 nie
zaszczepione jeszcze żadną dawką. Żadna osoba nie była hospitalizowana. Wszyscy zostali
wyleczeni bez powikłań.
W aktualnym kalendarzu szczepień istnieje obowiązek szczepień przeciw krztuścowi do 6 r. ż.
W 14 i 19 roku życia zaleca się podanie dawki przypominającej ale nie ma obowiązku.
Różyczka
W roku 2014 zarejestrowano 26 przypadków zachorowania i podejrzenia na różyczkę w tym 1
osoba hospitalizowana. Zachorowania dotyczyły 17 dzieci i 9 osób dorosłych. Wśród chorych
- 6 było zaszczepionych jedną dawką a jedna - 3 dawkami szczepionki. Wszystkie przypadki
przebiegały bez powikłań.
Stan uodpornienia dzieci do 17 r.ż. wynosi 95%.
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Wirusowe zapalenie wątroby
W analizowanym okresie sprawozdawczym zgłoszono 1 przypadek zachorowania na WZW
typu „B”. Chory to dorosły mężczyzna, nie szczepiony zamieszkały na wsi. Jedną osobę
dorosłą z kontaktu skierowano do szczepienia.
Przypadki nowo wykrytych nosicieli HBs – 23 osoby, bez objawów chorobowych. Program
Szczepień Ochronnych zapewnia możliwość bezpłatnego szczepienia dużej grupy populacji
(wszyscy do 19 roku życia, studentów medycyny, osób z bliskiego otoczenia chorych na
WZW B lub nosicieli antygenu HBs Ag, nosicieli P/ciał HCV. Szczepienia wskazane są
pracownikom mającym kontakt z materiałem zakaźnym (biologicznym, pochodzenia
ludzkiego).
W 2014 roku tutejszy Inspektor skierował do szczepień bezpłatnych 4 osoby z otoczenia
nosicieli WZW typu B, oraz 4 osoby dorosłe nosiciele p/ciał ` WZW „C”.
Wścieklizna
W 2014 r. na terenie powiatu wielickiego zarejestrowano 67 osób pokąsanych przez zwierzęta,
potencjalnie zagrożonych wścieklizną. Przeprowadzone wywiady epidemiologiczne stwierdziły
pokąsanie w większości przez psy-50, koty-13, oraz po jednym przypadku przez lisa, kreta,
wiewiórkę i tchórza.
Nadzorowano przebieg szczepień przeciwko wściekliźnie u 30 pokąsanych, w pozostałych 37
przypadkach nie było konieczności prowadzenia szczepień w wyniku przeprowadzenia
obserwacji zwierząt w kierunku wścieklizny. Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 03.01.2012 r. w sprawie wykazu stanowisk oraz szczepień ochronnych wskazanych do
wykonania pracownikom podejmującym lub zatrudnionych na tych stanowiskach (Dz. U. z
2012 r. poz.40), przewiduje objęcie szczepieniami osoby zatrudnione na stanowiskach
związanych z diagnostyką wścieklizny u zwierząt lub na stanowiskach wymagających kontaktu
z nietoperzami. Szczepienia te są finansowane przez pracodawcę.
Świnka (mumps).
W roku 2014 odnotowano 11 przypadków zachorowań (5 dzieci – szczepione jedną dawką, 6
osoby dorosłe – nie szczepione), jedna osoba dorosła hospitalizowana. Zaobserwowano spadek
zachorowań w stosunku do 2013 roku, w którym odnotowano 13 przypadków. Od 2004
wprowadzono do obowiązkowego programu szczepień uodpornienie przeciwko śwince dla
dzieci w drugim jak i w dziesiątym roku życia w szczepionce skojarzonej łącznie z odrą i
różyczką. Nadzorowany stan uodpornienia dzieci waha się w granicach 95% co powoduje, że
5% grupa dzieci objęta obowiązkowym szczepieniom jest nieuodporniona.
Ospa wietrzna
W roku 2014 zarejestrowano 686 przypadków – a w roku 2013 – 908 zachorowań,
zaobserwowano spadek zachorowań. Większość zachorowań dotyczy dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym. Szczepienia bezpłatne przeciwko ospie wietrznej przewidziane są wyłącznie
dla dzieci z obniżoną odpornością w przebiegu ciężkich i przewlekłych chorób oraz dla dzieci
przebywających w domach dziecka, w żłobkach i klubach malucha.
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Zapobieganie polega na izolacji chorych, przestrzegania zasad higieny w kontakcie z chorym i
przedmiotami w jego otoczeniu. Brak zainteresowania szczepieniami zalecanymi p/ospie
wpływa na dużą liczbę rokrocznie zgłaszanych przypadków. W roku 2014 zaszczepionych
zostało 149 osób w wieku od 0 – do 19 roku życia.
Neuroinfekcje
Zachorowania na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spadły z 11 w 2013 r. do
7 w 2014 r.. Wszystkie przypadki hospitalizowano. W każdym przypadku zarejestrowano pełny
powrót do zdrowia, nie odnotowano powikłań.
Biegunki u dzieci do lat dwóch
Zarejestrowano łącznie 207 przypadków zachorowań, z czego 64 z powodu rota wirusa,
(98 hospitalizowanych w tym 62 z powodu wirusa rota) w porównaniu z 2013 r, w którym
odnotowano ogółem 116 - przypadki zaobserwowano wzrost zakażeń .
Od 2008 roku w programie szczepień ochronnych zaleca się szczepienie przeciwko
rotawirusom u dzieci do 24 tygodnia życia. W 2014 roku zarejestrowano 289 dzieci
zaszczepionych szczepionką zalecaną ( rok 2013 – 199 dzieci ).

Wirusowe zapalenie wątroby typu A
W roku 2014 nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na WZW A na terenie
powiatu wielickiego.
Program szczepień ochronnych zaleca szczepienia przeciw WZW typu A niektórym grupom
zawodowym zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, także osobom zawodowo
wyjeżdżającym do krajów rozwijających się o wysokiej zapadalności na WZW typu A oraz na
stanowiskach pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych lub
konserwacji urządzeń służących temu celowi, także dzieciom w wieku przedszkolnym,
szkolnym i młodzieży szczególnie rozpoczynającym naukę w szkole podstawowej, które nie
chorowały na WZW typu A.
Grypa
W roku 2014 odnotowano ogółem 1296 zgłoszeń zachorowań lub podejrzeń zachorowań
na grypę sezonową, nie było przypadków hospitalizowanych.
W zapobieganiu zachorowaniom dużą rolę odgrywają szczepienia ochronne. Szczepionka
ważna tylko w danym sezonie zalecana jest szczególnie osobom starszym, w stanach
obniżonej odporności, przewlekle chorym, a także niektórym grupom zawodowym
(pracownicy służby zdrowia, szkół, handlu, transportu, budownictwa i innych mających
kontakt
z
dużą
liczbą
ludzi
i
pracujących
na
otwartej
przestrzeni).
Na terenie powiatu wielickiego w 2014 roku zaszczepiono ogółem osób 1073 ( w tym - dzieci
do lat 14 – 68, dorosłych - 1005 ).
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INNE CHOROBY :
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
W roku 2014 nie zgłoszono zachorowań na WZW typu „C”, zarejestrowano 38 przypadki
nosicielstwa p/HCV (4 osobom wydano skierowania do szczepienia przecie WZW B). Ocenia
się, że około 70 – 80 % przypadków WZW typu C przebiega bezobjawowo i w procesie mało
aktywnym może trwać 20 – 30 lat, co stwarza trudności w rozpoznaniu i powoduje
niedoszacowanie liczby zarażonych. Nie bez znaczenia jest też mała dostępność badań
serologicznych krwi potwierdzających zakażenie HCV tj. badanie RNA HCV u osób u których
w podstawowym badaniu stwierdzono p/ciała anty HCV. Brak szczepień przeciw WZW typu
C sprawia, że jedyną drogą zapobiegania są działania niespecyficzne między innymi
rygorystyczne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, postępowania aseptycznego – przy
wykonywaniu zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek.
Zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe
W roku 2014 zarejestrowano ogółem 549 przypadków zatruć pokarmowych i zakażeń
jelitowych o etiologii bakteryjnej i wirusowej, a w 2013 r - 554 przypadków, co świadczy o
niewielkim spadku niżej wymienionych zachorowań.
Z pośród 549 ogółem zarejestrowanych zróżnicowano :
- 45 zakażenia pałeczką salmonelli,
- 64 przez rota wirus,
- 418 biegunki i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO w tym 124dzieci do lat dwóch
- 3 zatrucie pokarmowe nie określone
- 3 zatrucie clostridium difficile
- 15 noro wirusy
- 1 zatrucie pokarmowe inne określone

Nie zarejestrowano żadnego zatrucia zbiorowego.

W
ROKU
2014
KONTYNUOWANO
REALIZACJĘ
PROGRAMÓW
W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH TJ:

WHO

1.
Program eliminacji odry i różyczki:
WHO zakładało w 51 krajach Europy do 2010 r. przerwanie transmisji wirusa odry
i potwierdzenie jego eliminacji. Polska przyjęła rezolucję o udziale w programie eliminacji
odry i różyczki wrodzonej. Monitorowano zgłaszalność zachorowań. Program został
przedłużony na lata następne z uwagi na nadal pojawiający się wirus wywołujący choroby. W
roku 2014 na naszym terenie nie zarejestrowano zachorowania na odrę. Założenia dotyczą
nadzoru nad zachorowaniami i laboratoryjną weryfikacja podejrzeń o zachorowanie na odrę w
tym zróżnicowanie z różyczką, izolację i weryfikację szczepów wirusa odry z potwierdzonych
przypadków w celu odróżnienia szczepów rodzimych i importowanych, co służy
udokumentowaniu eliminacji odry w kraju i w regionie, oraz uzyskanie wysokiego odsetka
osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki przeciw odrze i różyczce.
Strategia eliminacji odry obejmuje niezwłoczne zgłaszanie przypadków podejrzenia odry do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzonego badaniem w kierunku
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przeciwciał przeciwodrowych w klasie IgM i izolacją wirusa odry w materiale biologicznym.
Równocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nadzoruje odsetek zaszczepienia
dzieci przeciw odrze dwiema dawkami, który powinien wynosić co najmniej 95%. W
powyższej sprawie skierowano do wszystkich podległych placówek służby zdrowia, a
zwłaszcza lekarzy pierwszego kontaktu informację
o zasadach programu i wynikających z
niego obowiązkach lekarzy. Ponadto prowadzone są bieżące kontrole stanu zaszczepienia
dzieci w poszczególnych placówkach. W ramach realizacji programu WHO podejmowane są
następujące kroki:
- przeprowadzane jest dochodzenie epidemiologiczne w środowisku chorego
- pobiera się materiał kliniczny w celu potwierdzenia lub wykluczenia odry tj.- krew (badanie
w kierunku przeciwciał odrowych w klasie IgM) lub wymaz z nosogardzieli
W wyniku zmian w obowiązującym Programie Szczepień Ochronnych tj. wprowadzania
skojarzonej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce w 2-gim i 10-tym roku życia stan
uodpornienia dzieci i młodzieży powinien osiągnąć wymagany w programie poziom co
najmniej 95%. Na terenie naszego powiatu osiągnęliśmy wymagany poziom.
2. Program eradykacji poliomyelitis.
W roku 2002 region europejski w tym Polska została uznana za kraj wolny od poliomyelitis.
Program dalszej eradykacji zakłada wykorzenienie poliomyelitis
i zachorowań
spowodowanych szczepami zawartymi w szczepionce doustnej, do całkowitej eliminacji
szczepów krążących w środowisku człowieka. Na terenie powiatu wielickiego nie zgłoszono
żadnego przypadku zachorowania na poliomyelitis. Realizacja programu oparta jest na
nadzorze nad wykonawstwem szczepień ochronnych (wymagane jest uzyskanie i utrzymanie
wysokiego 95% odsetka uodpornienia dzieci p/polio), oraz nadzorze i monitorowaniu
przypadków ostrych porażeń wiotkich u dzieci do lat 15. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej
choroby do krajów wolnych od zachorowań (w tym Polski) w związku z czym prowadzona jest
ścisła współpraca Państwowej Inspekcji Sanitarnej z oddziałami hospitalizującymi dzieci z
ostrymi porażeniami wiotkimi.
Stan zaszczepienia p/polio na terenie naszego powiatu w 2014 roku wyniósł 96,7%.
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ANALIZA WYKONANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W ROKU 2014
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieliczce objęła nadzorem w ramach
Programu Szczepień Ochronnych (PSO) w 2014 r. 24 298 dzieci i młodzieży od 0 do 19 r. ż..
Na terenie powiatu wielickiego szczepienia ochronne prowadzone są w 26 punktach szczepień,
które realizują Obowiązkowy PSO jak i szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków
znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Przeprowadzono 27 kontroli, podczas których
zwracano szczególną uwagę na:
- wykonawstwo szczepień ochronnych – stan zaszczepienia dzieci i młodzieży
- kwalifikacje personelu medycznego pracującego w punktach szczepień
- dokumentację szczepień (karty uodpornienia, rejestry)
- prawidłową gospodarkę szczepionkami
- zachowanie warunków łańcucha chłodniczego, monitoring temperatur,
- prawidłowe wykonywanie sprawozdań kwartalnych i rocznych
- bieżący stan sanitarno higieniczny.
Z przeprowadzonej analizy wykonawstwa szczepień ochronnych za rok 2014 obserwuje
się spadek wykonawstwa szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży. Najczęściej przyczynami
opóźnień w szczepieniach u dzieci jest – przeczytanie niesprawdzonych informacji w
Internecie przez opiekunów, coraz większa aktywność ruchów antyszczepionkowych , choroby
dziecka lub rodzeństwa ( zwłaszcza na ospę), indywidualny kalendarz szczepień
- większość dzieci w drugiej połowie roku osiąga wiek wskazany w programie szczepień
ochronnych – co w 2014 r. zbiegło się w czasie ze znacznym wzrostem zachorowań na ospę i
infekcje grypopodobne.
- nadal problemem jest podanie ostatniej dawki szczepionki p/ błonicy i tężcowi młodzieży w
19 r. ż. Osoby te często przebywają poza miejscem stałego zameldowania i niechętnie zgłaszają
się do punktów szczepień.

NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE (NOP)
W roku 2014 na terenie powiatu wielickiego zgłoszono 2 przypadki NOP u dzieci, oba
wystąpiły po zaszczepieniu szczepionką BCG -odczyny zakwalifikowano jako łagodne.
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie zgłaszania NOP , podmioty lecznicze
na terenie których rozpoznano odczyn obowiązane są do natychmiastowego zgłoszenia tego
faktu do terenowo podległego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

GOSPODARKA PREPARATAMI SZCZEPIONKOWYMI
Wykonywanie kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek przez świadczeniodawców
odbierających preparaty w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce
pozwala na ciągły nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem. Dystrybucja i
przechowywanie preparatów szczepionkowych odbywa się na zasadzie zachowania łańcucha
chłodniczego. Każdy punkt zaopatrzony jest w lodówkę, prowadzony jest monitoring
temperatury w lodówkach. Na każdym etapie transportu preparatów szczepionkowych
nadzorowane jest prawidłowe zachowanie łańcucha chłodniczego. W roku 2014 dla potrzeb
realizacji zadań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce w zakresie szczepień
ochronnych pobrał 13 471 sztuk szczepionek na kwotę 249 760,67 zł.
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ANALIZA WYKONANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W POWIECIE WIELICKIM

Rok życia
1 rok życia

2 rok życia

Rodzaj
szczepienia
WZW B 2+3x

2014

90,8

92,2

63,5

62,4

-1,1

63,5

62,4

-1,1

HIB niepełne

63,5

62,4

-1,1

WZW B 2+3x

99,4

99,7

+0,3

DTP

3+4x

97,8

97,9

+0,1

Polio

2+3x

97,8

97,9

+0,1

76

72,9

-3,1

97,8

97,8

0

DTP

3x

Polio

2x

MMR
HIB
3 rok życia

6 rok życia

7 rok życia

Różnice
2013/2014
+1,4

2013

DTP

4x

91,0

93,7

+2,7

Polio

3x

91,0

93,7

+2,7

MMR/odra

96,5

96,1

-0,4

DT

5x

72,1

72,3

+0,2

Krztusiec 5x

72,1

72,3

+0,2

Polio

4x

72,1

72,2

+0,1

DT

5x

93,3

92,7

-0,6

Krztusiec 5x

93,3

92,7

-0,6

Polio

93,3

92,7

-0,6

4x

10 rok życia

MMR

100

99,7

-0,3

11 rok życia

MMR dziewczęta

100

100

0

14 rok życia

Td

84,6

83,9

-0,7

19 rok życia

Td

75,9

77,2

+1,3
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SZCZEPIENIA ZALECANE:
Wśród szczepień zalecanych odnotowano dalszy wzrost zainteresowania szczepieniami
p/ospie wietrznej, wystąpił również wzrost liczby osób zaszczepionych przeciwko grypie
sezonowej, p/biegunce wywołanej rota wirusem i p/zak. wirusem brodawczaka ludzkiego.
W stosunku do roku 2013 spadło zainteresowanie szczepieniami p/ Neisseria meningitidis
(meningokoki) oraz przeciwko zakażeniom Streptococcus pneumoniae.

Szczepienia zalecane:
Szczepienia zalecane
Neisseria meningitidis
(meningokoki) 0 -19 r. ż.
Neisseria meningitidis
powyżej 19 roku życia

2013

2014

236 osób

167osób
1

1
69

68

p/grypie powyżej 14 roku życia

964

1006

p/biegunce rotawirusowej

199

289

p/ospie wietrznej

124

150

p/kleszczowe zap. mózgu
p/zakażeniom Streptococcus
pneumoniae
p/zak. wirusem brodawczaka
ludzkiego
p/ tężcowi

33
617

33
553

3

9

609

563

p/grypie 0 – 14 roku życia
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STAN SANITARNY PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Pod nadzorem tut. Inspektora znajdują się 152 placówki służby zdrowia, wytypowano do
kontroli 119 skontrolowano 118 - 1 zlikwidowana . Statystycznie wg podziału na gminy:
Wieliczka 74 obiekty przeprowadzono 58 kontroli
Niepołomice 46 obiekty przeprowadzono 35 kontroli
Gdów 23 obiekty przeprowadzono 20 kontroli
Kłaj 6 obiektów przeprowadzono 5 kontroli
Biskupice 2 obiekty przeprowadzono 2 kontrole

LECZNICTWO ZAMKNIĘTE
Pod nadzorem znajduje się 1 obiekt Lecznictwa Zamkniętego ( szpital) tj.
Poradnia Zdrowia Rodziny ,,LIFE” Niepołomice
Położnictwo /ginekologia – 1 oddział -5 łóżek, 4 łóżeczka noworodkowe.
Stan sanitarno- higieniczny bez uwag.

LECZNICTWO OTWARTE
Pod nadzorem jest 151 podmiotów leczniczych. Przeprowadzono 120 kontroli sanitarnych.
W nadzorowanych placówkach sukcesywnie podnoszony jest standard w zakresie wyposażenia
w sprzęt medyczny, zapewniona jest wystarczająca ilość sprzętu jednorazowego użytku.
Narzędzia wielokrotnego użytku poddawane są procesom dezynfekcji oraz sterylizacji w
autoklawach ciśnieniowo –parowych.
W gabinetach wyposażonych w sterylizator
ciśnieniowo- parowy prowadzone są
systematyczne wewnętrzne kontrole procesów sterylizacji przy użyciu sporali A, stosowane są
również wskaźniki chemiczne umieszczane wewnątrz pakietów. Wyposażenie w preparaty
dezynfekcyjne i ich zastosowanie nie budzi zastrzeżeń.
Występują braki w opracowaniu procedur, lekarze posiadają instrukcje postępowania np.
technika mycia rąk itp. W 2 obiektach stwierdzono uchybienia dot. braku wymaganych
procedur, w związku z czym wydane zostały zalecenia pokontrolne i wydano decyzje .
W porównaniu z rokiem ubiegłym obserwuje się systematyczną poprawę warunków
sanitarno- technicznych w nadzorowanych placówkach na terenie powiatu wielickiego. W
czasie nadzoru nad prawidłowością gospodarowania odpadami medycznymi stwierdzono, że
odpady te zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.30 lipca 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi -są segregowane w miejscach
ich powstawania i gromadzone w oznakowanych pojemnikach. Placówki posiadają umowy na
transport odpadów do utylizacji podpisane z prywatnymi koncesjonowanymi firmami, oraz
prowadzą ewidencję ilości przekazywanych odpadów. Odpady medyczne z wyjątkiem
odpadów o ostrych końcach gromadzone są w workach jednorazowego użytku zróżnicowanych
kolorystycznie wg. rozporządzenia . Odpady o ostrych końcach gromadzone są w pojemnikach
plastikowych twardo ściennych. Odpady przechowywane są do momentu odbioru przez
prywatnego przewoźnika w urządzeniach chłodniczych niedostępnych dla osób postronnych.
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HIGIENY ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA, PRZEDMIOTÓW UŻYTKU I
KOSMETYKÓW
W 2014 roku w Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku zatrudnione
było 5 osób w tym 2 osoby z wykształceniem wyższym i 3 osoby z wykształceniem średnim.
Pod nadzorem było 1012 obiektów zakwalifikowanych do 23 grup obiektów, z czego
skontrolowano 796 obiektów. Przeprowadzono łącznie 831 kontroli w tym 443 kontroli
interwencyjnych, wydano 41 decyzji administracyjnych w tym 1 unieruchamiającą zakład, 162
decyzje płatnicze oraz 225 decyzji zatwierdzających. Za stwierdzone w trakcie kontroli
sanitarnych uchybienia nałożono 122 mandaty karne na kwotę 28 750 ,00 zł . Pobrano do
badań laboratoryjnych 204 próby ( 36 prób nieplanowanych) z czego wyniki 7 prób zostały
zakwestionowane.

LP

Rodzaj zadania

2014

2013

2012

1

Liczba obiektów

1012

908

1014

2

Liczba kontroli

831

882

915

3

Liczba wydanych decyzji

266

441

316

4

Mandaty: liczba
kwota

122
28750

136
31650

105
25750

5

Liczba upomnień

3

1

3

6

Liczba pobranych prób
żywienia

204

160

175

7

Liczba wniosków mieszkańców
na złą żywność

42

0
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Obiekty żywieniowo-żywnościowe w 5 gminach pozostające pod nadzorem
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wieliczce oceniane są pozytywnie pod względem
spełnienia wymogów higieniczno-sanitarnych. Odstępstwa występują w 14 % obiektów w
całym powiecie. Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w gminie Kłaj najdalej odsuniętej
od siedziby Stacji. Dużym odsetkiem braków w utrzymaniu prawidłowego stanu sanitarnego
zaznaczyła się również gmina Biskupice, tam liczba obiektów jest najmniejsza.
Do najczęstszych nieprawidłowości jakie pojawiają się podczas kontroli to: brak utrzymania
czystości (brudne ściany, podłogi, sprzęt produkcyjny i wyposażenie) braki w dokumentacji
dot. systemu jakości (GHP, GMP, HACCP), przeterminowane środki spożywcze, brak lub
niekompletna odzież ochronna, nieprawidłowe przechowywanie środków spożywczych.
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Nazwa

Biskupice

Gdów

Kłaj

Niepołomice Wieliczka RAZEM

L. obiektów

47

122

63

284

496

1012

Kontrole

39

138

43

168

443

831

Mandaty/kwota

6 /1800

22 /4450

8 /1850

27 /5850

59 /14800

122 /28750

Liczba
nieprawidłowości

11

24

13

35

60

143

%
nieprawidłowości

28%

17%

30%

21%

14%

17%

Ocena jadłospisów w placówkach oświatowych
W 2014 roku nadzorowano:
- 65 stołówek w przedszkolach,
- 38 stołówek w szkołach,
- 1 w domu dziecka i młodzieży
- 6 stołówek w żłobkach oraz
- 6 w DPS.
Na podstawie przedłożonych jadłospisów oraz raportów magazynowych wykonano 34
skrócone oceny żywienia (21 w stołówkach przedszkolnych, 1 w domu dziecka i młodzieży,
10 w stołówkach szkolnych, 1 w stołówce w żłobku oraz 1 w DPS) . Uzyskane wyniki ze
skróconych ocen były prawidłowe.
Nie odnotowano zatruć pokarmowych w 2014 roku na terenie powiatu wielickiego

RASFF

( Rapid Alert System for Food and Feed)

system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach
W 2014 roku otrzymano 26 powiadomień alarmowych, przeprowadzono 122 kontroli
sanitarnych w wyniku których wycofano ogółem 39 szt. produktów oraz ponad 15 kg
produktów w tym:
10 sztuk Mąka kukurydziana producent Melvit
14 sztuk Wiśnie koktajlowe z ogonkami kraj pochodzenia Włochy
15,396 kg mrożone mięso Rekina błękitnego pochodzące z Portugalii
5 sztuk Oleju kokosowego do smażenia kraj pochodzenia Sri Lanka
1 sztuka (opakowanie) ANIMAL-CUTS producent Uniwersal Nutrition USA
7 sztuk Kubek 6531 kraj pochodzenia Chiny
1 sztuka Młynek do kawy ceramiczny kraj pochodzenia Chiny
1 sztuka (opakowanie) Erekton producent Olimp Laboratories
16

RASFF 1 - przekroczenie najwyższej dopuszczalnej pozostałości ditiokarbaminianów w
herbacie czarnej liściastej „ASSAM INDIA” - GREEN HILLS wyprodukowanej przez firmę
MOKATE S.A. ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń.
Przekazane z PSSE Tarnów - 5 kontroli, 0 wycofania
RASFF 2 stwierdzenie nieautoryzowanej substancji – cytrynianu w produkcie pn. „Gaspari
Nutrition Anavite” pochodzącym z USA.
Przekazane z WSSE w Krakowie - 0 kontrole (postępowanie wyjaśniające u osoby fizycznej), 0
wycofania
RASFF 3 – obecność bakterii Salmonella enteritidis w mięsie drobiowym pozyskanym od kur
pochodzących ze Słowacji.
Przekazane z PSSE Kraków, 17 kontroli , 0 wycofania
RASFF 4– obecność Salmonella Typhimurium (obecne w próbce zbiorczej 5x25g badanych
próbek szczep Salmonella Typhimurium). W/w próbki zostały pobrane w Zakładzie Krystyna
Pałasz Zakład Przetwórstwa Mięsnego Skup – Ubój - Sprzedaż Pałasz 32-020 Wieliczka ul.
Różana 46 WIN 12190201 WE a towar 60 kg fileta nr partii 11/2/14 termin przydatności do
04.03.2014 z w/w zakładu został wydysponowany do PPH „U ASI” ul. Sikorskiego 11, 32-005
Niepołomice
Przekazane do PSSE w Krakowie – 0 kontroli (1 postępowanie ustalające adres), 0 wycofania
RASFF 5- obecnośćbakterii Listeria Monocytogenes w produkcie pn. „Masło Ekstra Górskie”,
termin przydatności do spożycia 27.03.2014 r.
Przekazane z WSSE w Krakowie, 7 kontroli, 0 wycofania
RASFF 6 – oecność bakterii Salmonella Enteritidis w mięsie drobiowym wyprodukowanym w
Polsce z surowca dostarczonego ze Słowacji.
Przekazane z WSSE w Krakowie 2 kontrole, 0 wycofania
RASFF 7 - przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu fumonizyn (suma B1 i B2)
w produkcie pn. Mąka kukurydziana.
Przekazane z WSSE/PSSE w Krakowie, 6 kontroli, 0 wycofania
RASFF 8 - stwierdzenie substancji alergennej: glutenu w produkcie pn. „Mąka kukurydziana
Melvit”, z numerem partii 44/02 17D, z terminem przydatności do spożycia 17.08.2014
Przekazane z WSSE/PSSE w Krakowie 16 kontroli, 10 sztuk wycofania
RASFF 9 - obecność szkodników i pleśni w migdałach.
Przekazane z PSSE w Tarnowie, 6 kontroli, 0 wycofania
RASFF 10 - przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A w produkcie
pn. kasza gryczana prażona cała.”
Przekazane z PSSE w Tarnowie , 5 kontroli, 0 wycofania
RASFF 11 – przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu barwnika erytrozyny
(E127) oraz SO2 (E220) w produkcie pn.: „Wiśnie koktajlowe z ogonkami pochodzącym
z Włoch. Przekazane z PSSE w Krakowie, 4 kontrole 14 szt wycofania,
POWIADOMIENIE ODWIOŁANE.
RASFF 12 - przekroczenie dopuszczalnego poziomu rtęci w mrożonym mięsie „Rekina
błękitnego (Prionace glauca)” pochodzącym z Portugalii.
Przekazane z PSSE w Tarnowie, 4 kontrole , 0,28 kg zutylizowano + 15,116 kg wycofania .
RASFF 13 - w sprawie produktu pn.: „Śliwki suszone Bakal Planet”, prod. HELIO S.A.
Wyględy, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów
Przekazane z PSSE w Tarnowie, 2 kontrole, 0 wycofania
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RASFF 14 –w sprawie produktu pn. „Olej kokosowy do smażenia” pochodzenie Sri Lanka.
Przekazano z WSSE w Krakowie, 4 kontrole, 5 sztuk wycofania
RASFF 15 –przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów –
imidakloprydu oraz ditiokarbaminianów w produkcie pn. Herbata Czarna Liściasta
„MADRAS” najlepiej spożyć przed końcem: 06.2015, numer partii: L 009K.
Przekazane z PSSE w Krakowie, PSSE w Nowym Sączu , 3 kontrole, 0 wycofania
RASFF 16 -przekroczenie dopuszczalnego poziomu deoksyniwalenolu (DON) w produkcie pn.
„Otręby pszenne SANTE”, prod. SANTE A. Kowalski Sp. J., ul. Jagiellońska 55A, 03-301
Warszawa – pismo GIS-BŻ-RA-426-340/AS/14.
Przekazano z PSSE w Nowym Sączu 2 kontrole, 0 wycofania
RASFF 17 -w sprawie wprowadzenia do obrotu
środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego pn. „MAN SCORCH v4”, zawierającego niedozwolone
składniki.
Przekazane z WSSE w Krakowie, 1 kontrole, 0 wycofania
RASFF 18 –stwierdzenie ochratoksyny A w produkcie pn.: Płatki owsiane górskie ,,Złote
Łany”
Przekazane z WSSE/PSSE w Krakowie, 10 kontroli 0 wycofania
RASFF 19- przekroczenie dopuszczalnej zawartości mikotoksyn DON w produkcie pn.
„Krakersy mix solone – Pub”.
Przekazane z WSSE w Krakowie, 4 kontrole, 0 wycofania
RASFF 20- obecność nieautoryzowanych składników w produkcie ANIMAL CUTS kraj poch.
USA-pismoGIS-BŻ-RA-426-196/KS/14
Przekazane z WSSE w Krakowie, 1 kontrola, 1opakowanie wycofania
RASFF 21 - stwierdzenie glutenu w produkcie pn. „Melvit Mąka kukurydziana”.
Przekazane z WSSE w Krakowie i PSSE w Myślenicach, 10 kontroli, 0 wycofania
RASFF 22 - przekroczenie dopuszczalnego limitu migracji formaldehydu z produktu pn.
KUBEK 6531, kod kreskowy 5907583149759, kraj pochodzenia Chiny
Przekazane z PSSE w Wadowicach 6 kontrole, 7 sztuk wycofania
RASFF 23 - obecność Salmonella spp. w produkcie „Bazylia suszona”, kraj pochodzenia Egipt.
Kwestionowany produkt o nr partii 1622 14B i dacie minimalnej trwałości 10.2016.
wyprodukowano dla Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VITPOL Przygodzki Józef ZPChr, Długa Wieś Pierwsza 14,
62-820 Stawiszyn.
Przekazane z WSSE w Krakowie, 1 kontrole, 0 wycofania
RASFF 24 – obecność cząstek metalu w produkcie (w mielonej kawie), które oddzielają się od
części młynka pn. „Młynek do kawy ceramiczny” w czasie mielenia. Młynek wyprodukowany
w Chinach, Importerem jest polska firma Chomik Sp. J., Cegielniana 875, 32-420 Gdów.
Przekazane z WSSE w Krakowie 4 kontrole, 1 sztuka wycofania
RASFF 25 - Nieprawidłowy produktu pn. „Gruszki połówki w lekkim syropie” masa netto 820
g, termin przydatności do spożycia 10.12.2015 r., dystrybutor: GREEK TRADE Sp. z o.o. ul.
Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków.
Przekazane z PSSE w Krakowie, 3 kontrole, 0 wycofania
RASFF 26 – obecność nieautoryzowanej substancji (THC) w suplemencie diety pn. „Erekton"
oraz „Tribusteron 90",
Przekazane WSSE w Krakowie, 3 kontrole (1 postępowanie wyjaśniające), 1 wycofania
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NADZÓR NAD KOSMETYKAMI I DZIAŁANIA SYSTEMU RAPEX
RAPEX - systemu wczesnego ostrzegania w UE, który ułatwia szybką wymianę informacji
między państwami członkowskimi i Komisją w sprawie działań podjętych dla zapobieżenia
lub ograniczenia wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów stwarzających zagrożenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, z wyjątkiem spożywczego, farmaceutycznego i
wyrobów medycznych, które są pokryte przez inne mechanizmy. W ramach tego nadzoru
Inspekcja Sanitarna podejmuje działania w zakresie bezpieczeństwa stosowania kosmetyków.
Łącznie w ramach działań systemu RAPEX wykonano 14 kontroli sanitarnych w sklepach
kosmetycznych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
Kosmetyki

2013

2014

Liczba wytwórni objętych nadzorem

2

2

Liczba miejsc obrotu objętych

7

8

Liczba kontroli

12

18

Liczba nieprawidłowości

0

0

nadzorem

DZIAŁANIA AKCYJNE
1. zlecone przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - W
2014 roku w powiecie wielickim przeprowadzono „Program kontroli w zakresie prawidłowości
znakowania wprowadzanych do obrotu środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych
przy sprzedaży” w ramach którego przeprowadzono 32 kontrole sanitarne w trakcie których nie
stwierdzono nieprawidłowości .
2. własne- przeprowadzono ocenę warunków przechowywania artykułów spożywczych, w tym
przestrzegania temperatury magazynowania, terminów przydatności do spożycia oraz oceny
stanu sanitarnego zakładu. W ramach tych działań przeprowadzono 33 kontrole sanitarne (29
w sklepach spożywczych, 1 w restauracji oraz 3 w , w obiektach ruchomych i tymczasowych ).
Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatem karnym na kwotę 200,00 zł oraz wydano
1 decyzję wycofania z obrotu środków spożywczych. W 2014 roku liczba nieprawidłowości w
porównaniu do roku 2013 zmniejszyła się, i tylko w 1 obiekcie stwierdzono sprzedaż
przeterminowanych środków spożywczych.
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URZĘDOWA KONTROLA ŻYWNOŚCI
W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych 204 próby żywności oraz materiałów i
wyrobów do kontaktu z żywnością, z czego: 118 prób przebadano pod względem mikrobiologicznym,
16 prób na metale, 1 próba na 3-MPCD, 6 prób pestycydy, 2 próby mikotoksyny, 2 próby histamina, 23
prób na substancje dodatkowe, 6 prób na jod w soli kuchennej, 6 prób na WWA, 4 próby na furan, 6
prób pozostałe parametry, 8 prób na substancje migrujące materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością, 6 próby środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementy diety.
Wśród pobranych produktów do badań 7 prób było kwestionowanych, w większości występowały
zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI
1. Na podstawie porozumienia o współpracy Powiatowego Lekarza Weterynarii i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2014 r. przeprowadzano 1 wspólną kontrolę w związku ze
stwierdzeniem Salmonella Enteritidis w mięsie kurcząt brojlerów.
Ponadto prowadzono wspólne działania w zakresie :
-stwierdzenia Listeri monocytogenes w kiełbaskach leszczyńskich ,
-stwierdzenia obecności Salmonella Typhimurium w filetach ze skórą,z zakładu w Krakowie,
-stwierdzenia obecności Listeria monocytogenes w asortymencie „Surówka Colesław”.
2. Prowadzono 1 postępowanie w ramach współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów
Rolno – Spożywczych dotyczące zaniżonej zawartości tłuszczu i zawyżonej zawartości białka w
wędlinie wyprodukowanej w zakładzie podlegającym kontroli IW w Wieliczce.
3. W ramach porozumienia o współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych w aptekach w zawiązku z
powiadomieniami w systemie RASFF oraz w związku z poborem prób do badań laboratoryjnych.

NADZÓR NAD SUPLEMENTAMI DIETY W APTEKACH
Na terenie powiatu wielickiego w 2014 roku pod nadzorem znajdowały się 24 apteki
oraz 3 punkty apteczne dokonujące obrotu suplementami diety, środkami spożywczymi
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W 2014 roku, w aptekach dokonano łącznie 5
kontroli: 2 w związku z powiadomieniem RASFF oraz 3 w związku z poborem prób. W
wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Nadzór nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z

2013

2014

Liczba wytwórni objętych nadzorem

3

3

Liczba miejsc obrotu objętych nadzorem

10

11

Liczba kontroli

7

5

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości

0

0

żywnością
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HIGIENA KOMUNALNA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Na terenie powiatu wielickiego pod nadzorem jest 334 obiekty użyteczności publicznej, w
których przeprowadzono203 kontrole (zmniejszona częstotliwość kontroli) tj:
1. Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy - 10 obiektów/ 11 kontroli
2. Hotele – 22 obiekty/ 14 kontroli
3. Motele, Pensjonaty, Pokoje Gościnne, Ośrodki – 18 obiektów/ 8 kontroli
4. Urzędy Pocztowe – 8 obiektów/ 0 kontroli
5. Toalety Publiczne – 10 obiektów/ 11 kontrol
6. Urzędy Gmin – 5 obiektów/ 1 kontrola
7. Muzea, Domy Kultury, Kina – 3 obiekty/ 2 kontrole
8. Place Targowe – 3 obiekty/ 4 kontrole
9. Cmentarze – 27 obiektów/ 20 kontroli
10. Tereny rekreacyjne – Parki – 3 obiekty/ 1 kontrola
11. Zakłady Fryzjerskie - 74 obiekty/ 39 kontroli
12. Zakłady Kosmetyczne – 28 obiektów/ 20 kontroli
13. Zakłady Odnowy Biologicznej, Solaria – 11 obiektów/ 9 kontroli
14. Zakłady Tatuażu – 1 obiekt/ 0 kontroli
15. Inne zakłady, w których świadczone są więcej niż jedna z usług w zakresie fryzjerstwa,
kosmetyki, odnowy biologicznej – 24 obiekty/ 26 kontroli
16. Wodociągi publiczne – 9 obiektów/ 9 kontroli
17. Miejsca tradycyjnie uznawane za kąpieliska – 1 obiekt/ 1 kontrola
18. Baseny Kąpielowe – 2 obiekty/ 3 kontrole
19. Pralnie Publiczne – 6 obiektów/ 6 kontroli
20. Stacje paliw – 25 obiektów/ 4 kontrole
21.Pętle autobusowe, pętle busów – 3 obiekty/ 1 kontrola
22. Parkingi strzeżone – 8 obiektów/ 4 kontrole
23. Zakłady pogrzebowe – 10 obiektów/ 7 kontrole
24. Piaskownice Publiczne – 3 obiekty/ 0 kontroli
25. Stacje i Przystanki kolejowe – 8 obiektów/ 1 kontrola
26. Obiekty sportowe – 12 obiektów/ 1 kontrola

Nazwa Gminy

Liczba
obiektów

Gmina Biskupice
Gmina Gdów
Gmina Kłaj
Gmina Niepołomice
Gmina Wieliczka

15
42
26
88
163

10
23
13
50
107

RAZEM

334

203

L. decyzji
płatniczych

Liczba prób
wody

3
1
1
1
5

5
1
4
2
10

5
17
12
23
19

11

22

76

Liczba Liczba decyzji
kontroli merytorycznych
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Nadzorem sanitarnym w 2014 roku objętych było ogółem 10 obiektów, w tym:
 2 Domy Pomocy Społecznej
 5 innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Środowiskowe Domy
Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej)
 3 placówki zapewniające całodobową opiekę
W roku ubiegłym skontrolowanych zostało 9 obiektów; przeprowadzono ogółem 11 kontroli
sanitarnych. Podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzono w jednym obiekcie ( Dom
Pomocy Społecznej „CARITAS” Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach) uchybienia
sanitarno - higieniczne, wobec czego zostało wszczęte postępowanie administracyjne
zakończone wydaniem decyzji.

HOTELE
Na terenie powiatu wielickiego znajdują się ogółem 22 hotele, z których 13 prowadzi
działalność w miastach, natomiast 9 usytuowanych jest na obszarach wiejskich. W roku 2014
roku skontrolowano 14 hoteli; przeprowadzono w sumie 14 kontroli sanitarnych. W czasie
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu
sanitarno – higienicznego.
Hotele w ramach możliwości na bieżąco podejmują działania zmierzające do poprawy stanu
sanitarnego jak również do podniesienia standardów w zakresie świadczonych usług.
W powiecie wielickim obecnie działalność prowadzi 17 hoteli, które uzyskały kategoryzacje.

MOTELE I PENSJONATY
Na obszarze powiatu wielickiego w roku ubiegłym działalność prowadziło 5 moteli I 1
pensjonat, z których 4 zlokalizowane jest w Wieliczce, natomiast 2 prowadzi działalność w
obszarze wiejskim (Zagórze, Czyżów). W 2014 roku motele nie były zaplanowane do kontroli.

POKOJE GOŚCINNE
Nadzorem sanitarnym objętych było 10 obiektów, w których prowadzona jest działalność w
zakresie wynajmowania pokoi gościnnych, 7 znajduje się w terenie miejskim ( Wieliczka – 6,
Niepołomice –1), 3 prowadzą działalność na wsiach (Grodkowice, Marszowice, Wola
Batorska). W ubiegłym roku skontrolowanych zostało 8 obiektów. Podczas przeprowadzonych
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno –
higienicznego.

OBIEKTY AGROTURYSTYCZNE
W roku ubiegłym oddany został do użytkowania nowopowstały obiekt turystyki wiejskiej
znajdujący się w miejscowości Suchoraba. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono
kontroli sanitarnej.
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ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I ODNOWY
BIOLOGICZNEJ
W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce na koniec roku
sprawozdawczego znajdowało się ogółem 138 obiektów, w których w ramach prowadzonej
działalności świadczone były usługi w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy
biologicznej.
Powyższa liczba obejmuje następujące grupy obiektów:
 74 zakłady fryzjerskie
 28 zakładów kosmetycznych
 1 zakład tatuażu
 11 zakładów odnowy biologicznej
 24 zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług w zakresie
fryzjerstwa, kosmetyki i odnowy biologicznej.
Nadzorem sanitarnym w roku ubiegłym objęto w sumie 91 zakładów, w których
przeprowadzone zostały 94 kontrole, z czego:
 zakłady fryzjerskie – skontrolowano 39 obiektów;
 zakłady kosmetyczne – skontrolowano 19 obiektów, (20 kontroli sanitarnych).
 Zakład tatuażu – odbiór nowopowstałego obiektu
 zakłady odnowy biologicznej skontrolowano 9 obiektów;
 zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna usługa – skontrolowano 24
obiekty, (26 kontroli sanitarnych).
Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 4 obiektach, w związku
z czym zostały wszczęte postępowania administracyjne. Nałożony został również mandat w
wysokości 200 złotych.
W czasie przeprowadzanych kontroli sprawdzany był stan sanitarno – higieniczny
pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu obiektów, ilość i czystość
stosowanej bielizny oraz na sposób jej przechowywania w zakładzie. Ponadto podczas kontroli
zwracano uwagę na czystość narzędzi i przyborów fryzjerskich i kosmetycznych, a także na
sposób dezynfekcji urządzeń i narzędzi stosowanych w czasie świadczenia usług.
W zakładach, które w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi w zakresie
wykonywania zabiegów mogących naruszyć ciągłość tkanki skórnej prowadzona jest
sterylizacja sprzętu wykorzystywanego w tego rodzaju zabiegach. Jest ona dokonywana w
zakładach, bądź też zlecana przez właścicieli obiektów podmiotom zewnętrznym. W
przypadkach gdy proces sterylizacji odbywa się poza zakładem, w czasie kontroli sprawdzane
były także umowy zawarte na świadczenie usług w tym zakresie. Kontrolą objęto również
sposób oznakowania i przetrzymywania wysterylizowanych narzędzi. Ponadto egzekwowany
był zakaz suszenia w zakładach brudnych ręczników oraz obowiązek jednorazowego
wykorzystywania papierków stosowanych w czasie wykonywania trwałej ondulacji.

STACJE I PRZYSTANKI KOLEJOWE
Na obszarze powiatu wielickiego znajdują się 2 stacje kolejowe (Kłaj, Wieliczka,
ul. Dembowskiego) oraz 6 przystanków kolejowych (Kokotów, Podłęże, Staniątki, Szarów,
Węgrzce Wielkie, Wieliczka, ul. Mickiewicza). W roku ubiegłym żaden z obiektów nie
posiadał kas biletowych, ani też poczekalni dla podróżnych.
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PARKINGI
W ewidencji PSSE w Wieliczce znajduje się ogółem 8 parkingów miejskich. Są one
użytkowane przez prywatnych właścicieli samochodów, jak również przez kierowców
autokarów turystycznych. W 2014 przeprowadzone zostały 4 kontrole sanitarne, podczas
których nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno –
higienicznego. Parkingi są utrzymywane w czystości i w bieżącym porządku przez samych
właścicieli terenów, na których się znajdują, bądź też przez pracowników podlegających
zarządcom obiektów.

CMENTARZE
Na obszarze powiatu wielickiego jest ogółem 27 cmentarzy, z których jeden (Cmentarz
Komunalny w Wieliczce) jest administrowany przez Zarząd Cmentarza Komunalnego.
Pozostałe cmentarze podlegają parafiom, na obszarze których się znajdują.
W 2014 roku nadzorem sanitarnym objęto w sumie 20 cmentarzy parafialnych;
przeprowadzono 20 kontroli. W wyniku kontroli wszczęto dalsze postępowanie
administracyjne z powodu niewykonania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wieliczce.
Ogólnie na pozostałych cmentarzach stan sanitarno – higieniczny nie budzi zastrzeżeń.

ZAKŁADY POGRZEBOWE
W powiecie wielickim istnieje 10 zakładów, w których prowadzona jest działalność w
zakresie świadczenia usług pogrzebowych. Przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych – bez
zastrzeżeń. Ponadto skontrolowano również 10 samochodów wykorzystywanych do
transportu zwłok i szczątków ludzkich. W trakcie przeprowadzanych kontroli pojazdów
zwracana była szczególna uwaga na ich stan sanitarno – techniczny, przestrzeganie obowiązku
mycia i dezynfekcji części ładownych samochodów wykorzystywanych do prowadzenia
działalności, stosowane preparaty oraz częstotliwość dezynfekcji. Samochody objęte kontrolą
spełniały wymogi w zakresie przewozu zwłok i szczątków ludzkich.

PLACE TARGOWE
W roku sprawozdawczym na obszarze powiatu wielickiego nadzorem sanitarnym objęte były
3 place targowe, które położone są w Gdowie, Niepołomicach i Wieliczce. Skontrolowane
zostały wszystkie place; przeprowadzono w sumie 4 kontrole sanitarne. Podczas
przeprowadzonej kontroli Placu Targowego w Gdowie stwierdzono uchybienia techniczne w
sanitariatach znajdujących się w budynku stanowiącym integralną część targowiska. Została
wydana decyzja administracyjna nakazująca usunięcie nieprawidłowości. Przeprowadzona
kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zarządzeń decyzji.
Teren każdego targowiska jest sprzątany bezpośrednio po zakończeniu dnia targowego.

PRALNIE PUBLICZNE
W roku sprawozdawczym w ewidencji tutejszego Inspektoratu Sanitarnego znajdowało się
6 placówek, które w ramach prowadzonej działalności świadczyły usługi pralnicze. Nadzorem
sanitarnym zostały objęte wszystkie pralnie; przeprowadzono 6 kontroli sanitarnych – bez
zastrzeżeń. Skontrolowano również 3 samochody służące do przewozu pranych rzeczy.
W 2014 roku została zlikwidowana 1 pralnia.
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TERENY REKREACYJNE - PARKI
W ewidencji PSSE w Wieliczce znajdują się 3 parki miejskie. W 2014 przeprowadzono 1
kontrolę sanitarną – bez zastrzeżeń. Teren zajmowany przez park jest na bieżąco sprzątany
przez wyspecjalizowane służby. Gospodarka odpadami -prawidłowa. Wszelkie działania
związane z pielęgnacją trawników i drzewostanu w związku z następującymi zmianami pór
roku oraz usuwanie ewentualnych uszkodzeń w koronie drzew są dokonywane na bieżąco.

OBIEKTY SPORTOWE
Na obszarze powiatu wielickiego w ubiegłym roku znajdowało się 12 obiektów, w których
stworzone są warunki do czynnego spędzania czasu poprzez uprawianie sportu. Są to boiska do
gier zespołowych, kręgielnia i siłownia. W okresie sprawozdawczym nadzorem sanitarnym
objęto 1 obiekt; przeprowadzone zostały 1 kontrolę sanitarną – bez zastrzeżeń.

STACJE PALIW
Nadzorem sanitarnym w 2014 roku objęte zostały 4 obiekty spośród 25 stacji będących w
ewidencji PSSE Wieliczka. W trakcie przeprowadzanych kontroli zwracano uwagę na bieżący
stan sanitarno – higieniczny infrastruktury stacji, sposób postępowania w przypadku wycieku
paliwa, jak również na posiadane preparaty i wyposażenie służące do ich neutralizacji.

EKSHUMACJE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH
W 2014 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wydał ogółem 32
decyzje administracyjne zezwalające na ekshumacje zwłok i szczątków ludzkich. Ponadto w
roku sprawozdawczym pracownicy tut. Inspektoratu uczestniczyli na cmentarzach w
przeprowadzaniu 13 ekshumacji. PPIS w Wieliczce wydał 10 opinii sanitarnych dotyczących
sprowadzenia do Rzeczpospolitej Polski z zagranicy zwłok, bądź też urn z prochami
powstałymi z spopielenia zwłok.

TOALETY PUBLICZNE
W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objętych było 10 stałych ustępów publicznych,
których 8 zlokalizowanych jest w terenie miejskim ( 2 w Niepołomicach, 6 w Wieliczce)
natomiast 2 znajdują na wsiach (Gdów, Podstolice). Wszystkie toalety są podłączone do sieci
wodno – kanalizacyjnej. W trakcie prowadzonych kontroli zwracano uwagę na stan techniczny
pomieszczeń i urządzeń będących na wyposażeniu toalet, ich bieżący stan sanitarny oraz
zaopatrzenie w środki czystościowe, higieniczne i dezynfekcyjne. Odpady komunalne
gromadzone są w pojemnikach zamykanych, wyłożonych workami plastikowymi, które
następnie są składowane w kontenerach i odbierane przez podmioty prowadzące działalność w
tym zakresie. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń dokonywana była przy
zastosowaniu preparatów o szerokim spectrum działania. Podczas kontroli w jednym obiekcie
stwierdzono uchybienia techniczne, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie
administracyjne. Ponadto kontrole wykazały wykonanie zarządzeń w dwóch placówkach,
wobec których było prowadzone postępowanie administracyjne wszczęte w 2013 roku. W
ubiegłym roku wyłączono z użytkowania toalety publiczne dotychczas działające przy Placu
Targowym w Niepołomicach, natomiast w ich miejsce oddano do użytku toalety, który są
zlokalizowane w nowopowstałym budynku na obszarze Placu Targowego.
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WODOCIĄGI PUBLICZNE
W roku sprawozdawczym na terenie obszarze powiatu wielickiego nadzorem
sanitarnym objętych było 9 wodociągów publicznych. Skontrolowano wszystkie wodociągi.
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno –
higienicznego pomieszczeń i urządzeń wodociągowych.
Ogółem pobrano 76 prób wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym. Na
podstawie sprawozdań z przeprowadzonych analiz prób wody Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wieliczce stwierdził, że jakość wody w nadzorowanych wodociągach
odpowiada wymaganiom pod względem mikrobiologicznym i fizyko – chemicznym, w
związku z czym wodociągi zostały ocenione jako dobre.
Wodociąg Publiczny Wieliczka oparty jest na studniach głębinowych. Zakład
Uzdatniania Wody zlokalizowany w Bieżanowie produkuje 4000 m³/d wody zaopatrując 39985
ludności. Cześć mieszkańców miasta i gminy jest zaopatrywana w wodę do spożycia z ujęcia
Dobczyce (ujęcie wody powierzchniowej).
Całoroczny nadzór nad jakością wody do spożycia w zakresie badania bakteriologicznego oraz
fizykochemicznego w monitoringu kontrolnym i przeglądowym oceniono jako dobry.
Wodociąg publiczny Węgrzce Wielkie zaopatruje 5920 mieszkańców przy produkcji
wody 600 m³/d.
Całoroczny pełny nadzór nad jakością wody w zakresie badania bakteriologicznego
oraz fizykochemicznego w monitoringu kontrolnym i przeglądowym oceniono jako dobry.
Wodociąg publiczny Niepołomice. Zakład Uzdatnia Wody zlokalizowany
jest w Woli Batorskiej gdzie produkuje się 3842 m³/d wody zaopatrując ok.16677 ludności.
Opierając się na wynikach sprawozdań za rok 2014 pod względem bakteriologicznym
i fizykochemicznym jakość wody odpowiadała wymaganiom.
Wodociąg publiczny Podłęże. Zakład Uzdatniania Wody produkuje 1322 m³/d wody
zaopatrując 3586 osób.
Woda pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom.
W związku z powyższym wodociąg publiczny oceniono jako dobry.
Wodociąg publiczny Cichawa zaopatruje 7480 mieszkańców Gminy Gdów przy
produkcji 1250 m³/d. Wodociąg publiczny oceniono jako dobry.
Wodociąg publiczny Gdów. Produkuje 1400 m³/d zaopatrując 9700 mieszkańców
Gminy Gdów. Wodociąg publiczny oceniono jako dobry
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie, który jest jednostką odpowiedzialną za jakość
wody z wodociągów publicznych Gdów i Cichawa prócz zaopatrywania w wodę do spożycia
mieszkańców gminy Gdów sprzedaje wodę do:
- Urzędu Gminy w Biskupicach - woda z ZUW Cichawa i ZUW Gdów
- Urzędu Gminy w Dobczycach - woda z ZUW Gdów
- Urzędu Gminy w Kłaju - woda z ZUW Cichawa
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Wodociąg publiczny Szarów . Zakład Uzdatniania Wody produkuje 1080 m³/d wody
do spożycia zaopatrując 6278 mieszkańców.
Opierając się na wynikach sprawozdań za rok 2014 pod względem bakteriologicznym
i fizykochemicznym jakość wody odpowiadała wymaganiom, za wyjątkiem jednej próby wody
która wykazała ponadnormatywną zawartość żelaza. W związku z czym wydano decyzje
administracyjną. Badanie sprawdzające wykonanie decyzji ponownie wykazało przekroczenie
na co wydano upomnienie. Opierając się na wynikach przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego w ramach kontroli wewnętrznej kolejne badanie nie wykazało przekroczeń
(monitoring przeglądowy).
W związku z powyższym wodociąg publiczny oceniono jako dobry.
Wodociąg publiczny Szarów - Dąbrowa . ZUW produkuje 720 m³/d wody do
spożycia zaopatrując 4051 mieszkańców. Wodociąg publiczny oceniono jako dobry.
Wodociąg publiczny Biskupice dostarcza wodę dla 8500 osób. Z uwagi na brak
własnej Stacji Uzdatniania Wody zaopatruje mieszkańców w wodę do spożycia zakupioną od
innych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, tj:
 ZGK w Wieliczce Sp. z o. o. zaopatrując następujące miejscowości:
Tomaszkowice- 780 os., Przebieczany - 1080 os. , Biskupice - 980 os, Bodzanów - 1180 os.,
Trąbki - 200 os., Zabłocie - 260 os., Sułów - 510 os., Szczygłów - 730 os.,
 ZGK w Gdowie - Stacja Uzdatnia Wody zlokalizowana w Cichawie, zaopatrując:
Jawczyce - 420 os. oraz część Trąbek - 270 os. i część Zabłocia 10 os.,
 ZGK w Gdowie - Stacja Uzdatnia Wody w Gdowie zaopatruje:
Trąbki - 660 os., Łazany - 800 os., Sławkowice - 620 os.,
Analizy wody wykonane w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego pod względem
bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadały wymaganiom.
W związku z powyższym wodociąg publiczny oceniono, jako dobry

BASENY KĄPIELOWE
Nadzorem sanitarnym na terenie powiatu wielickiego objęte były dwa baseny kąpielowe –
kryte: w Niepołomicach i w Wieliczce. Przeprowadzono ogółem 3 kontrole. Podczas
przeprowadzonej 1 kontroli stwierdzono uchybienia sanitarno – porządkowe.
Woda z niecek basenowych była pobierana do badań laboratoryjnych co kwartał – zgodnie
z ustalonym harmonogramem. W analizowanym roku pobrano ogółem 32 próby wody do
analiz pod względem bakteriologicznym i fizyko – chemicznym.

MIEJSCE ZWYCZAJOWO WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI
W roku sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto miejsce zwyczajowo wykorzystywane
do kąpieli znajdujące się w zbiornikach wodnych (była żwirownia) w miejscowości Zabierzów
Bocheński. Teren obiektu został skontrolowany – bez zastrzeżeń. Na podstawie sprawozdań z
przeprowadzonych analiz prób wody stwierdzono, że jakość wody odpowiada wymaganiom.
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STANU

SANITARNEGO ZAKŁADÓW PRACY

W roku 2014 w powiecie wielickim nadzorem sanitarnym objęte były przede wszystkim
zakłady pracy, w których występują potencjalne zagrożenia dla zdrowia pracowników,
z uwagi na występujące w procesach technologicznych czynniki szkodliwe m.in. zapylenie,
hałas, wibracje, czynniki rakotwórcze lub mutagenne, substancje i preparaty niebezpieczne,
produkty biobójcze, czynniki biologiczne. Skontrolowano 127 zakładów, w których
zatrudnionych jest 8383 pracowników, przeprowadzono ogółem 167 kontrole.

Narażenie pracowników na czynniki szkodliwe występujące w
środowisku pracy.
W 25 zakładach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm czynników szkodliwych na
stanowiskach pracy. Ogółem w przekroczeniach normatywów higienicznych NDN -hałasu i
NDS -pyłu pracuje 606 pracowników. Wszyscy pracownicy w czasie pracy stosują
indywidualne ochrony narządów słuchu i górnych dróg oddechowych dostosowane do
narażenia oraz indywidualnej potrzeby pracownika. Pracownicy pracujący w przekroczeniach
ponadnormatywnych poddawani są badaniom specjalistycznym - audiometrycznym,
spirometrycznym.

CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE
W 8 nadzorowanych zakładach występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne, wynikające z
technologii produkcji, stosownych substancji i mieszanin chemicznych, materiałów
produkcyjnych, 479 pracowników wykonuje pracę w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi.
Nie stwierdzono chorób zawodowych spowodowanych pracą w kontakcie z czynnikami
rakotwórczymi.

WARUNKI PRACY W ZAKŁADACH PRACY
W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego uzyskano poprawę warunków pracy w zakresie
likwidacji przekroczeń NDN i NDS, wyegzekwowano prawidłową częstotliwość badań
środowiskowych, wdrożone zostały programy organizacyjno – techniczne mające na celu
ograniczenie narażenia zawodowego pracowników na hałas wibrację pyły, prawidłowe
oznakowanie substancji chemicznych i preparatów chemicznych, prawidłową ocenę ryzyka
zawodowego, poprawy stanu sanitarnego pomieszczeń.

CHOROBY ZAWODOWE
Przeprowadzono 31 postępowań wyjaśniających dotyczących chorób zawodowych.
Wydano 10 decyzji w tym:
- 1 decyzji o stwierdzeniu chorób zawodowych
- 8 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
- 1 decyzja umarzającą postęp. w związku z przekazaniem wg właściwości miejscowej.
- 1 odwołanie od decyzji do MPWIS.
Opracowano 31 kart oceny narażenia zawodowego na potrzeby prowadzonych postępowań
wyjaśniających dot. chorób zawodowych oraz dla innych jednostek.
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REALIZACJA POLECEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

1. W zakresie nadzoru nad warunkami pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników
zatrudnionych w zakładach produkujących żywność. Przeprowadzono 20 kontroli wydano 7
decyzje nakazujące przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach
pracy oraz poprawę stanu higienicznego pomieszczeń higieniczno sanitarnych.
2. Realizacja inicjatyw Forum wymiany informacji Europejskiej Agencji Chemikaliów w
zakresie egzekwowania przepisów rozporządzenia REACH i CLP.
3. W zakresie kontroli warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników
zatrudnionych w przemyśle drzewnym – przeprowadzono 6 kontroli, wydano 1 decyzji
dotyczących przeprowadzenia pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
zapewnienie prawidłowych warunków sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych.
4. Nadzór nad legalnym obrotem prekursorami narkotyków .
5. Nadzór nad realizacją inicjatyw w sieci CLEEN.
6. W zakresie przygotowania pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów i zasad BHP
podczas prac usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest
przeprowadzono 1 kontrolę. W roku sprawozdawczym nie było zgłoszeń z terenu
powiatu wielickiego dotyczących demontażu elementów zawierających azbest.

W ramach działań promocyjnych dystrybuowano materiały oświatowe z zakresu szkodliwości
palenia tytoniu oraz materiały w ramach kampanii – „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.
Powyższe działania objęły grupę pracowników w liczbie ok.1200 osób.

W powiecie wielickim w związku z uruchamianiem nowych zakładów produkcyjnych,
montażowych, wprowadzaniem nowych bezpiecznych technologii produkcji, bezpieczeństwo i
higiena pracy uległy znaczącej poprawie. Znaczącą poprawę stanu sanitarnego powiatu
wielickiego uzyskano poprzez nowoczesną architekturę zakładów oraz estetykę terenów wokół
zakładów .
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HIGIENA PRACY

ZA 20114R.

Gmina

L. obiektów
w/ g
ewidencji

Liczba
kontroli

Decyzje
admin.

Decyzje
płatn.

Postęp. w
Decyzje dot.
sprawie ch.
ch. zawodowe
zawodowych

BISKUPICE

10

2

0

1

0

0

GDÓW

35

14

1

2

1

1

KŁAJ

21

13

2

`2

1

0

NIEPOŁOMICE

98

64

8

12

21

6

WIELICZKA

76

77

8

12

8

3

RAZEM

240

167

19

29

31

10


Przekroczenia czynników szkodliwych w 2014 r. stwierdzono w 25 zakładach,
narażonych na ponadnormatywne działanie dźwięku jest 606 pracowników, w tym pyłu
10 pracowników.

W 8 zakładach występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne – 479
pracowników wykonuje prace w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi. Nie stwierdzono
chorób zawodowych nowotworowych spowodowanych pracą w kontakcie z czynnikami
rakotwórczymi.

W 2014 roku wydano 10 decyzji dotyczących chorób zawodowych , w tym 1
decyzje o stwierdzenie choroby zawodowej.

Rozpatrzono 1 wniosek dotyczący łamania przepisów prawa pracy i przepisów
BHP.
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HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY – OCENA STANU SANITARNEGO W
PLACÓWKACH NAUCZANIA I WYCHOWANIA ZA ROK 2014
W roku 2014 skontrolowano 141 placówek w tym 129 stałych placówek nauczania i
wychowania i 12 placówek sezonowych wykonano 158 kontroli w tym 146 kontroli w
placówkach stałych i 12 kontroli w placówkach sezonowych.

l.p.
1.

PLACÓWKI

Liczba
obiektów

L. placówek
skontrolowanych

Żłobki

5
46
47

5
50
58

88
2954
8535

3
6

0
2

Liczba Liczba
kontroli dzieci

Liczba decyzji, w tym:
ogółem przedłużające

2.

Przedszkola

3.

Szkoły Podstawowe

9
53
47

4.

Gimnazja

14

7

8

1276

2

2

5.

Licea Ogólnokształcące
Zespoły Szkół
Ogólnokształcących
Zespoły Szkół
Ponadgimnazjalnych

2

1

1

28

-

-

5

5

5

1342

2

1

1

166

-

-

8.

Domy Dziecka

1

1

1

26

-

-

9.

Internaty
Placówki opiekuńczo
wychowawcze-całodob.
Placówki Wychowania
Pozaszkolnego
Placówki kształcenia
ustawicznego
Placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia
dziennego

1

1

1

28

-

-

1

1

2

10

1

0

26

11

11

500

-

-

-

-

-

-

-

-

9

3

3

60

-

-

Szkoły policealne

1

0

0

0

-

-

Łącznie placówki stałe

171

129

146

15013

12

4

Placówki wypoczynku
zimowego i letniego

13

12

12

342

-

-

RAZEM

184

141

158

15355

12

4

6.
7.

10.
11.

12.

1.
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-

DANE STATYSTYCZNE W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH
GMINA

Liczba

L. placówek

obiektów

skontrolow.

Liczba kontroli

Liczba decyzji,

ogółem

w tym
przedłużających

Wieliczka

76

58

67

5

3

Niepołomice

48

33

33

2

-

Biskupice

14

13

15

-

-

Kłaj

10

8

10

1

-

Gdów

23

17

21

4

1

171

129

146

12

4

RAZEM

STAN SANITARNO- TECHNICZNY SKONTROLOWANYCH PLACÓWEK
Stan sanitarno-techniczny nadzorowanych placówek oświatowych ulega poprawie. Wydano 12
decyzji w tym 8 decyzji zarządzających oraz 4 decyzje przedłużające termin wykonania
zaleceń. Zakończono postępowania administracyjne w 10 placówkach, decyzje dotyczyły:
1. Szkoła Podstawowa w Gdowie – wykonano remont parkietu zastępczej sali gimnastycznej,
2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie – wykonano generalny remont sanitariatów,
3. Prywatne Przedszkole w Niepołomicach ul. Słoneczna – odmalowano sale dziecięce,
4. Szkoła Podstawowa w Szczytnikach – wykonano remont dachu, zamontowano wentylację
mechaniczna w zastępczej Sali gimnastycznej, salę odmalowano,
5. Szkoła Podstawowa Grajów filia w Dobranowicach – wymieniono stolarkę drzwiową
przy salach lekcyjnych, wycyklinowano, polakierowano podłogę w salach lekcyjnych,
6. Przedszkole Niepubliczne w Strumianach – wykonano osłony grzejników c.o.,
7. Niepubliczne Przedszkole w Niegowici - wykonano osłony grzejników c.o.,
8. Szkoła Podstawowa w Pierzchowie – wykonano remont podłogi na korytarzach szkolnych,
9. Szkoła Podstawowa w Byszycach –zlikwidowano przyczynę występowania zawilgocenia
dwóch ścian zastępczej sali gimnastycznej, salę odmalowano,
10. Placówka Siemacha Spot 24/7 w Kłaju – odmalowano pokoje mieszkalne dla dziewcząt.
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W dalszym ciągu postępowanie administracyjne prowadzone jest:
w gminie Wieliczka - Gimnazjum w Wieliczce, Sz. Podst. Janowice i Sz. Podst. Golkowice,
w gminie Niepołomice – Szkoła Podstawowa w Zagórzu
w gminie Gdów- Szkoła Podstawowa Winiary.
W 2014 r. rozpoczęły się prace przy przebudowie Szkoły Podstawowej w Grajowie. Zajęcia
dydaktyczne odbywają się w Fili Szkoły w Dobranowicach w budynku OSP w Grajowie i
budynku OSP w Dobranowicach.
We wszystkich pomieszczeniach placówek utrzymywany jest dobry bieżący stan porządkowy.
Wszystkie placówki podłączone są do sieci wodociągowej miejskiej lub wiejskiej oraz do sieci
kanalizacyjnej publicznej lub lokalnej ( szamba).
W 2014 roku w 7 placówkach stwierdzono niezachowanie standardów dostępności
urządzeń sanitarnych: przedszkola – 1, szkoły podstawowe – 5, zespoły szkół - 1

do

Niezachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych to mała ilość umywalek lub
kabin WC do ilości dzieci z nich korzystających – Przedszkole Mietniów, Szkoła Podstawowa
w Grabiu, Zakrzowie, Suchorabie, Bilczycach, Niegowici, Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim.
We wszystkich placówkach zapewniony jest dostęp do ciepłej bieżącej wody. Poprawiła się
dostępność środków higienicznych –mydła w płynie, papieru toaletowego oraz ręczników
jednorazowych lub suszarek do rąk.

SALE GIMNASTYCZNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWOWYCHOWAWCZYCH
W 2014 r. oddano do użytku jedną salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy Szkole
Podstawowej w Pierzchowie, trwają prace przy dobudowie sal gimnastycznych przy Szkołach
Podstawowych w Marszowicach, Raciborsku, Łazanach i Golkowicach.
Jednak w dalszym ciągu występują braki w infrastrukturze do prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego. Są to szkoły, które w ogóle nie posiadają sali gimnastycznej lub posiadają tylko
salę zastępczą lub rekreacyjną oraz boiska.
Brak sali gimnastycznej lub zastępczej sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego występuje:
1. Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wieliczka Montessori School ul. Willowa 7.
Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich korzysta z sali gimnastycznej i boisk szkolnych
Gimnazjum w Koźmicach Wielkich natomiast dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Wieliczka Montessori School korzystają z sali sportowej i basenu w Solnym Mieście w
Wieliczce.
Sześć Szkół Podstawowych posiada tylko boiska szkolne:
1) Szkoła Podstawowa Janowice
2) Szkoła Podstawowa Podgrabiu
3) Szkoła Podstawowa w Sygneczowie
4) Szkoła Podstawowa w Jaroszówce
5) Szkoła Podstawowa w Grajowie
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6) Szkoła Podstawowa w Marszowicach
W Szkole Podstawowej w Janowicach, Marszowicach, Jaroszówce zajęcia z wychowania
fizycznego odbywają się na korytarzu szkolnym.
Niektóre szkoły zarówno te które nie posiadają własnej bazy do wych. fizycznego, jak i te
których baza jest niewystarczająca korzystają z infrastruktury poza placówką. Najbardziej
popularne jest korzystanie z basenu ( 12 szkół), boisk/stadionu sportowego (7 szkół), hali
sportowej (7 szkół),Sali gimnastycznej (1 szkoła).

WARUNKI DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
POWIATU WIELICKIEGO
korzystają
cych z sali
innych
szkół

lp

Rodzaj placówki

1

Szkoły Podstawowe

47

16

21

10

3

Gimnazja

14

7

3

4

4

3

Liceum
Ogólnokształcące

2

-

-

2

1

4

Zespół Szkół
Ogólnokształcących

5

4

1

-

-

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych

2

1

-

1

1
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70

28

25

17

9

2

5

z salą
z zastępcza salą
gimnastyczną
gim.

bez sali
gimnastycznej
oraz sali
zastępczej

Ilość
placówek

ERGONOMIA MEBLI SZKOLNYCH
Uczniowie większą część swojego czasu spędzają w ławkach szkolnych, wady postawy
uczniów są konsekwencją różnych czynników i nieprawidłowości w tym m.in. niedostosowania
mebli szkolnych do wysokości ucznia. W 2014 roku przeprowadzono badania dostosowania
stolików i krzeseł w :
- 1 przedszkolu w 3 oddziałach – 52 dzieci
- 13 szkołach podstawowych w 80 oddziałach klasowych - 1102 uczniów
- 1 gimnazjum w 5 oddziałach klasowych – 102 uczniów
Nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Wyposażenie w odpowiednie, ergonomiczne
meble z certyfikatami, dostosowane do wieku rozwojowego i wzrostu uczniów ulega
stopniowej, systematycznej poprawie. Kontrole wykazują, że we wszystkich placówkach
oświatowo-wychowawczych kupowane urządzenia, sprzęt, meble edukacyjne posiadają atesty
lub certyfikaty i spełniają wymagania bezpieczeństwa. Brak certyfikatów dotyczy wyrobów
zakupionych w latach 70/80-tych. Dyrektorzy we własnym zakresie poddają stoliki, krzesła
systematycznej renowacji polegającej na wymianie blatów, malowaniu stelaży.
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HIGIENICZNA OCENA ROZKŁADU ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Na właściwy rozwój ucznia wpływa miedzy innymi organizacja procesu nauczania i
wychowania w szkołach, zwłaszcza zaś planowanie nauki i odpoczynku.
W 2014 roku nie stwierdzono nieprawidłowości w higienicznej ocenie rozkładu zajęć
lekcyjnych. Ocena została przeprowadzona w :
- 41 szkołach podstawowych oceniono 329 oddziałów klasowych
- 6 gimnazjach oceniono 53 oddziały klasowe
- 5 zespołach szkół oceniono 63 oddziały klasowe

NADZÓR NAD SUBSTANCJAMI I PREPARATAMI CHEMICZNYMI W
SZKOŁACH
W 2014 r. w 4 szkołach skontrolowano warunki przechowywania substancji i preparatów
chemicznych. W żadnej z placówek nie stwierdzono nieprawidłowości. Preparaty chemiczne
posiadają karty charakterystyki, prawidłowe oznakowania, prowadzony jest rejestr i są W
bezpieczny sposób przechowywane, bez możliwości dostępu osób trzecich.
Można stwierdzić, że wszystkie ze skontrolowanych szkół stosują się do obowiązujących
przepisów i nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w pracowniach jest na
właściwym poziomie.

OPIEKA PROFILAKTYCZNA
Dzieci i młodzież objęta jest systemem profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Opieka pielęgniarki/higienistki szkolnej zapewniona jest we wszystkich szkołach. W 2014 roku
skontrolowano 10 gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajdujących
się w szkołach, w pozostałych szkołach pielęgniarce udostępniane są inne pomieszczenia na
terenie szkoły (gabinet dyrektora, biblioteka, świetlica), w niektórych szkołach opieka
zdrowotna zapewniona jest w ośrodkach zdrowia znajdujących się w pobliżu szkoły.

DOŻYWIANIE

W 2014 r. w 9 placówkach szkolnych wydawane były ciepłe posiłki jedno lub dwudaniowe
przygotowywane na miejscu w stołówkach szkolnych. Do 39 – szkół dowożone były obiady 1
lub 2 daniowe. Łącznie z ciepłych posiłków korzystało 2131 uczniów w tym 1776 z posiłków
pełnych i 355 z posiłków jednodaniowych. Z posiłków dofinansowanych korzystało 580
uczniów.
Uczniowie 43 szkół podstawowych brali udział w akcji „Mleko w szkole” - 7089 uczniów piło
mleko białe lub smakowe.
Uczniowie klas 0-III w 44 szkołach podstawowych brali udział w akcji „Owoce w szkole” –
4053 uczniów
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NADZÓR NAD WARUNKAMI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

W 2014 r. w czasie zimowego i letniego wypoczynku na terenie powiatu wielickiego nadzorem
objęto 12 turnusów zgłoszonych w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Liczba uczestników wypoczynku w skontrolowanych turnusach wynosiła 342.
Najbardziej popularną formą wypoczynku, zarówno latem jak i zimą był wypoczynek w
miejscu zamieszkania. Podczas inspekcji w tych placówkach nie stwierdzono nieprawidłowości
i uchybień

DODATKOWE DZIAŁANIA
W ramach działań profilaktycznych i akcyjnych podejmowano działania tj:
1. Wszawica - w związku z często pojawiającymi się sygnałami o występowaniu
wszawicy wśród dzieci i uczniów w placówkach oświatowych zostały przesłane do
wszystkich szkół i przedszkoli materiały edukacyjne dotyczące wszawicy (ulotki,
broszury) oraz stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego i Rzecznika Praw Dziecka
dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy.
Z uwagi na brak w wykazie chorób zakaźnych wszawicy Państwowa Inspekcja
Sanitarna nie ma podstaw prawnych do wszczęcia działań w tym zakresie. Jedyną
możliwością są działania informacyjne, które podjęliśmy wspólnie z przedstawicielami
placówek, w których występował problem.
2. Papierosy elektroniczne - przesłano do wiadomości do wszystkich szkół pismo Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie używania elektronicznych papierosów przez dzieci i
młodzież. W naszym powiecie zjawiska takiego nie zaobserwowano.
3. Próchnica zębów - przesłano do wszystkich przedszkoli stanowisko Głównego
Inspektora Sanitarnego w sprawie zaleceń dotyczących szczotkowania zębów przez
dzieci w przedszkolu z zaleceniami w tym zakresie. Przyjęte stanowisko GIS pozwoliło
na podejmowanie właściwych działań w celu skutecznego zapobiegania rozwojowi
próchnicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym w każdej placówce nauczania
i wychowania.
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ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY
W 2014 r. pracownik sekcji ZNS przeprowadzili 177 kontroli obiektów, w tym 26 kontroli
w trakcie budowy. Skontrolowano 159 obiektów.
1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (prognozy, mpzp)
- uzgodniono 16 zakresów prognozy oddziaływania na środowisko
- uzgodniono 3 odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko)
- zaopiniowano 11 projektów zmian studium lub miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gmin.
2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (raporty, decyzje środowiskowe)
- wydano 23 opinii o konieczności (bądź jej braku) przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko (zapytanie o raport)
- wydano 1 opinię w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
- zaopiniowano środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem
decyzji środowiskowej dla 4 przedsięwzięć
3. Odbiory obiektów:
- dopuszczono do użytkowania 47 nowych obiektów budowlanych w związku z
zawiadomieniem o zakończeniu budowy (na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane), w
jednym przypadku wydano sprzeciw do użytkowania,
- wydano opinie dla 36 obiektów żywieniowo-żywnościowych (na podstawie przepisów
odrębnych), w tym 3 negatywne,
- wydano opinie dla 48 obiektów innych niż żywieniowo-żywnościowo (na podstawie
przepisów odrębnych), w tym 5 negatywnych.
4. Podmioty lecznicze i podmioty wykonujące działalność leczniczą („indywidualne
praktyki”)
- wydano łącznie 54 decyzje pozytywne do rejestracji dla podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, w tym wydano:
 46 decyzje dla podmiotów leczniczych
 8 decyzji dla indywidualnych praktyk lekarskich
Z ww. decyzji 21 dotyczyło nowych obiektów, a 33 obiektów już istniejących (decyzje
potwierdzające spełnienie wymagań lub decyzje poszerzające działalność).
5. Uzgodnienia projektów
- pozytywnie zaopiniowano 46 dokumentacji projektowych. W 1 przypadku wydano opinię
negatywną. Wśród pozytywnych uzgodnień 16 opinii wydanych zostało z zastrzeżeniami.
6. Decyzje płatnicze
- 231 decyzji płatniczych na podstawie art. 36 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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STATYSTYCZNE DANE POSTĘPOWAŃ W POSZCZEGÓLNYCH
GMINACH POWIATU WIELICKIEGO

Wieliczka Niepołomice
1. Kontrole obiektów
83
57
2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
uzgodnienie prognozy
4
7
odstąpienie od prognozy
uzgodnienie MPZP i studium
1
7
3. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
zapytanie o raport i opinia dot. zakresu
raportu
8
11
uzgodnienie decyzji środowiskowej
1
3
4. Odbiory
na podst. art. 56 Prawa budowlanego
16
13
żywieniowo-żywnościowe (na podstawie
przepisów odrębnych)
19
inne (na podstawie przepisów
odrębnych)
23
5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą
podmioty
lecznicze
8
odbiory nowych
indywidualne
obiektów
praktyki
1
podmioty
lecznicze
15
decyzje dla
indywidualne
istniejących obiektów praktyki
6. Uzgodnienia projektów
26
RAZEM
205
UDZIAŁ PROCENTOWY
44%

38

Gdów
21

Kłaj
8

Biskupice
8

RAZEM
177

1
1

1
1

3
3
1

16
3
11

2
-

1
-

2
-

24
4

9

5

4

47

10

5

1

1

36

17

4

3

1

48

3

1

1

-

13

7

-

-

-

8

10

4

2

2

33

17
162
35%

3
51
11%

23
5%

1
25
5%

0

21

33
47
466
100%

DZIAŁANIA OŚWIATOWE I PROMOCJA ZDROWIA
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce podejmuje liczne
działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom zakaźnym i
wdrażania programów edukacyjnych realizowanych w szkołach z terenu powiatu wielickiego.
Koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo zdrowotną prowadzoną przez placówki
nauczania i wychowania a także dokonuje oceny ich skuteczności.
Do kierunków działań OZ i PZ należy:
 Wdrażanie oraz realizowanie programów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i
lokalnym, celem którego jest podniesienie poziomu wiedzy i wykształcenie
odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych
 Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnienie pomocy
dydaktycznych
 Dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych
 Współpraca z jednostkami samorządowymi i instytucjami publicznymi

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE:
Program Ograniczenia Zdrowotnych następstw Palenia Tytoniu
- celem głównym programu jest aspekt zdrowotny, ekonomiczny etyczny i prawny, a także
zmniejszenie zachorowań i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krążenia i
oddechowego, nowotwory itp.).W ramach tego programu realizowane są :
Czyste powietrze wokół nas to pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych
realizowany w przedszkolu w grupie wiekowej 5-6 lat. Celem programu jest wzrost
kompetencji w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, a także
zwiększenie umiejętności dzieci radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają w
zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
W roku szkolnym 2013/2014 program realizowany był w 23 przedszkolach i 25 oddziałach
przedszkolnych, łączna liczba dzieci objętych programem to 1592 dzieci oraz 1073
rodziców/opiekunów.
2.
Nie pal przy mnie proszę - realizowany jest w szkole podstawowej w klasie od I – III.
Program w roku szkolnym 2013/2014 realizowany był w 20 szkołach podstawowych ,
swoim zasięgiem objął 1120 uczniów i 570 rodziców.
Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, poprzez zwiększenie
wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie postaw
asertywnych.
1.

3.

Znajdź właściwe rozwiązanie adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły
podstawowej oraz gimnazjum. Program w roku szkolnym 2013/2014 realizowany był w 9
gimnazjach i 10 szkołach podstawowych swoim zasięgiem 1156 uczniów i 654 rodziców.
Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez
zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie postaw
asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
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Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowany w ramach Szwajcarsko
– Polskiego Programu Współpracy.
ARS, czyli jak dbać o miłość. W ramach tego programu realizowany jest program
edukacyjny, którego celem jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież
w wieku prokreacyjnym. Program w roku szkolnym 2013/2014 realizowany w 4 szkołach
ponadgimnazjalnych swoim zasięgiem objął 407 uczniów i 59 rodziców.
2. Wybierz Życie – Pierwszy Krok – program obejmuje tematyke profilaktyki raka szyjki
macicy, oparty jest na założeniach - stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki
macicy i innych chorób wywołanych zakażeniem wirusa HPV u młodych ludzi.
Adresatami programu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, rodzice i kadra
pedagogiczna. Program realizowany w 4 placówkach swoim zasięgiem objął 489 uczniów.
3. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Celem
programu jest wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz
zmiany postaw , ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie.
Usprawnianie opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz zapobieganie
zakażeniom wertykalnym.
1.

Przez cały rok prowadzona była dystrybucja materiałów edukacyjnych w zakładach pracy,
ośrodkach zdrowia i placówkach oświatowych, tj :co musisz wiedzieć o HIV/AIDS, Mój
Walenty, Zakładki , „O co kaman”, „Kobieta a sex’, „ Druga strona wakacji”, Ulotki dla
lekarzy, Ulotki dla pielęgniarek.
Na przełomie roku 2014-2015 w trakcie realizacji jest kampania o charakterze edukacyjno
profilaktycznym dedykowana dla kobiet w ciąży, pt.
„ JEDEN TEST. DWA ŻYCIA.” Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.
Biorąc pod uwagę rosnąca aktywność przyszłych mam na forach internetowych w dniu
oficjalnego rozpoczęcia kampanii tj. 20 listopada 2014 r. Centrum ds. AIDS uruchomiło stronę
internetową tej kampanii. Patronat Honorowy objęli: Minister , Główny Inspektor Sanitarny,
Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS . Partnerem kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.
Promocja Zdrowia w Powiecie Wielickim
W ramach współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Powiatu Wielickiego
w zakresie działań edukacyjnych związanych z promocją zdrowia od dnia 23 czerwca 2014 r
realizowane były :
1. Działania zdrowotne w zakresie profilaktyki grypy.
W dniu 25 09 2014 w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce odbyła się konferencja
dotycząca działań profilaktycznych w zakresie grypy. Omawiane były m.in. szczepień
ochronnych, aktualna sytuacja zachorowań na tle województwa i Polski, analiza
zachorowań w latach wcześniejszych, epidemie i powikłania pogrypowe. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele samorządów, pracownicy podmiotów leczniczych i
pracownicy Inspekcji Sanitarnej z terenu powiatu wielickiego. Podczas konferencji
wykłady zaprezentowali:
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- dr hab. Med. Dorota
Mrożek – Budzyn na temat „ Grypa co ją wyróżnia „
- Elżbieta Beata Suchanik - PPIS w Wieliczce – „ Nadzór Inspekcji Sanitarnej nad grypą „
Prowadzone było rozdawnictwo materiałów edukacyjnych w postaci ulotek „ Grypo
odporni zawsze niezawodni !.”
2. W listopadzie 2014 ogłoszony został konkurs wiedzy o zdrowiu, przeprowadzony w
2015 roku. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z
terenu powiatu wielickiego. Celem konkursu jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej
potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego tryby życia poprzez
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia.
Działania profilaktyczne w zakresie chorób skóry.
Pod koniec roku 2014 roku ruszyła akcja profilaktyczna pod tytułem: „Niechciana
niespodzianka to grzybica i kurzajka – zapobiegajmy !!!”. Akcję prowadzili
pracownicy wielickiego Sanepidu dla osób korzystających z basenów w naszym powiecie.
Działania te polegały na udzielaniu wskazówek, instruktażu i pogadanek na miejscu
poprzez wskazywanie złych nawyków i uczenie prawidłowych postaw podczas korzystania
z basenu. W praktyce uczono jak zachowywać się w przebieralni, jak korzystać z urządzeń
dezynfekujących, sanitariatów i natrysków. Akcja skierowana była głównie do dzieci
szkolnych korzystających z basenu, ich rodziców i opiekunów. Podkreślano korzyści
prawidłowych postaw prozdrowotnych, które również przyczynią się do utrzymania
właściwej jakości wody na pływalniach oraz odpowiednich warunków sanitarno –
higienicznych. W trakcie realizacji akcji przeprowadzane były pogadanki a także rozmowy
indywidualne z osobami korzystającymi z basenu. Prowadzona była również dystrybucja
materiałów edukacyjnych w postaci ulotek zawierających 10 przykazań bezpiecznego
korzystania z basenu.
4. Koordynowanie działań profilaktycznych w zakładach pracy. M. in. prowadzenie
działań edukacyjnych w zakresie utrzymania zdrowego stylu życia (punkty medyczne w
zakładach pracy, gdzie można zmierzyć ciśnienie krwi, organizacja szczepień p/ grypie,
pakiet dodatkowych badań jako profilaktyka p/nowotworowa jak również propagowanie
zdrowego odżywiania.
a/ Firma NIDEC MORORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. z Niepołomic
włączyła się w kampanię Propagowania Zdrowego Stylu Życia – Zmiana Nawyków
Żywieniowych. W ramach propagowania tej tematyki kierownictwo przeprowadziło
spotkanie z pracownikami, na którym omówiono tematy związane ze zdrowym stylem
życia. W trakcie pracownikom rozdawane były jabłka oraz ulotki o prawidłowym
odżywianiu.
b/ Firma Man również przy udziale pracowników PSSE przeprowadziła pogadanki nt
działań zdrowotnych i zmiany sposobu życia celem przeciwdziałania powstawaniu chorób
nowotworowych. Ciągła dostępność i możliwość wykonania pomiaru ciśnienia w trakcie
pracy, jak też akcja szczepień p/ grypie zorganizowana przez pracodawców.
c/ Firma Herz kolportowała ulotki nt profilaktyki grypy, walki z nałogiem palenia tytoniu i
przeciwdziałania chorób płuc.
5. Prowadzone były i są działania edukacyjne wśród uczniów większości szkół na terenie
naszego powiatu w zakresie wyrabiania nawyków zdrowego odżywiania, przeciwdziałania
narkomani, palenia tytoniu. Przeciwdziałanie w zakresie ryzykownych zachowań
seksualnych i przeciwdziałanie chorobom przenoszonych tą drogą.
3
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3. Wnioski Końcowe
Rok 2014 był okresem stabilnym zwłaszcza w zakresie organizowanych imprez.
Sytuacja epidemiologiczna była dobra, nie odnotowano żadnych zatruć ani dużych
ognisk chorób zakaźnych. Grypa przebiegała bez zwiększonych zachorowań, według danych,
infekcji grypowych i grypopodobnych było o połowę mniej niż w ubiegłym roku. Odnotowano
spadek zachorowań na choroby zakaźne w roku bieżącym. W porównaniu do roku
wcześniejszego wzrosła liczba pojedynczych zatruć salmonellą.
Również tendencję wzrostową w całej Polsce odnotowano w zakresie zachorowań na krztusiec,
niewielki wzrost wystąpił i w naszym powiecie. Ustabilizowała się natomiast sytuacja
wzmożonych zachorowalność na różyczkę i ospę wietrzną, które wyróżniały się wysoką
zapadalnością w 2013 roku.
Z powodu chorób zakaźnych zarejestrowanych na naszym terenie hospitalizowano 166
przypadków ( więcej niż w roku wcześniejszym) przy mniejszej liczbie zgłoszonych
zachorowań.
Zwiększona liczba pobranych prób do badań ( 2014r- 1182, 2013r.-498) dotyczy wzrostu
przyjętych prób z zakresu mikrobiologii ludzkiej, co wynikało ze zwiększonej liczby
zgłoszonych salmonelloz. Jak też- Po dokonaniu reformy laboratorium Inspekcji Sanitarnej woj. Małopolskiego na terenie
naszego województwa pozostało 1 laboratorium, natomiast w każdej Powiatowej Stacji
utworzono punkty przyjęć prób do badań. W związku z tym od początku 2014 r. mieszkańcy
powiatu wielickiego dostarczają próby na badania w kierunku mikrobiologii ludzkiej do PSSE
w Wieliczce.
Prowadzony całoroczny monitoring wody nie wykazał dużych zanieczyszczeń.
Pojedyncze ponadnormatywne wyniki w zakresie parametrów fizyko-chemicznych nie
spowodowały zagrożenia (niewielkie przekroczenia zawartości żelaza, manganu i zwiększona
mętność) – wydane decyzje polecające usunięcie zanieczyszczeń spowodowały szybkie
działanie i przywrócenie dobrej jakości zdrowotnej wody do spożycia. Bakteriologicznie woda
czysta.
W obiektach żywieniowych nadzór sprawowany był w większości pod kątem terminu
ważności produktów, utrzymania czystości zwłaszcza w sklepach, stanu technicznego urządzeń
chłodniczych, segregacji artykułów spożywczych gdzie odnotowano najwięcej
nieprawidłowości.
Nad bezpieczeństwem sanitarnym mieszkańców powiatu wielickiego czuwa Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wraz z załogą w liczbie 15 pełnoetatowych
pracowników merytorycznych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie bezpieczeństwa
żywieniowego, warunków pracy, higieny komunalnej w obiektach użyteczności publicznej,
epidemiologii, bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych, itp. oraz w zakresie
promocji zdrowia. Pełniony jest stały dyżur pod telefonem, również w soboty, niedziele i
święta.
Obsługą administracyjną w zakresie księgowo-kadrowym, prawnym, informatycznym, bhp,
obiegiem dokumentacji, sprawozdawczością i utrzymaniem czystości zajmuje się 6 osób
(4 etatów).
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Od roku 2014 pracę opieramy na wdrożonym już budżecie zadaniowym. Częstotliwość kontroli
w obiektach z roku na rok ulegać będzie ciągłym zmianom. Tendencje i wskazania Wojewody
jako dysponenta środków budżetów idą w kierunku zmniejszania częstotliwości prowadzonych
inspekcji zwłaszcza w obiektach o prawidłowym stanie sanitarno-higienicznym. W związku ze
zmianami jak i wprowadzaniem standaryzacji działań w całym województwie na szeroką skalę
rozwinęła się statystyka. Ogrom danych wymaganych do wprowadzania zmian skutkuje nie
wystarczającym nadzorem nad bezpieczeństwem sanitarnym mieszkańców korzystających z
obiektów użyteczności publicznej.
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