PAŃSTOWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WIELICZCE

OCENA STANU SANITARNEGO
POWIATU WIELICKIEGO
ZA 2017 R.

Jednostka chorobowa

2014

2015

2016

2017

2017 vs 2016

Salmonelozy

45

49

41

43

⇡

Biegunki ogółem

504

600

443

487

⇡

WZW typu A

0

0

0

10

⇡

WZW typu B

1

3

1

0

⇣

WZW typu C

0

6

3

1

⇣

Gruźlica

16

20

7

15

⇡

Borelioza

30

28

81

96

⇡

Ospa wietrzna

686

838

460

804

⇡

Świnka

11

10

7

10

⇡

1 294

2 145

8 538

13 709

⇡

Płonica

123

178

110

88

⇣

Krztusiec

5

27

22

12

⇣

Profilaktyka wścieklizny

67

85

82

77

⇣

Różyczka

26

10

1

0

⇣

Neuroinfekcje

7

3

5

5

-

Grypa i zachorowania
grypopodobne

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA: CHOROBY ZAKAŹNE

W 2017 r. liczba obiektów objętych nadzorem PPIS w Wieliczce
wynosiła 2071, w których przeprowadzono 2560 kontroli.
W związku ze stwierdzanymi naruszeniami wymagań
sanitarnych, wydano 557 decyzji administracyjnych oraz 113
mandatów na łączną kwotę 15850 zł.
Oceniono 32 dokumentacje
odbiorów obiektów.

projektowe

i

dokonano
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Przeprowadzono
26
postępowań
administracyjnych
dotyczących chorób zawodowych, w tym wydano 6 decyzji
o stwierdzeniu choroby zawodowej.
Pobrano 734 prób do badań laboratoryjnych.
Przeprowadzono 941 dochodzeń epidemiologicznych.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI NA TERENIE POWIATU

W 2017 r. na terenie powiatu wielickiego zgłoszono 10 ( 8 w 2016
r.) przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych u
dzieci. 8 odczynów zakwalifikowano jako łagodne a 2 jako
odczyny poważne (8 łagodnych w 2016 r.).
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie
zgłaszania NOP, lekarz rozpoznający NOP u dziecka
zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu
do terenowo podległego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE

Rodzaj zadań
Liczba obiektów nadzorowanych

2014

2015

1948

2016
2044

2017
2149

2071

Liczba przeprowadzonych kontroli

2558

2471

2469

2506

Liczba wydanych decyzji

582

562

599

557

123/28950

125/23600

216/22400

113/15850

Liczba/ kwota nałożonych
mandatów (zł)
Liczba dochodzeń
epidemiologicznych
Liczba zgłoszonych chorób
zakaźnych
Liczba decyzji o stwierdzeniu choroby
zawodowej
Liczba pobranych prób do badania

Liczba uzgodnień dokumentacji
projektowej
Liczba odbiorów obiektów

776

916

841

2993

4131

9989

15566

10

7

9

6

1182

1299

1251

734

47

31

27

32

144

160

165
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LICZBA ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRZEZ PIS

941

Pod nadzorem PPIS w Wieliczce znajduje się 152 placówek
służby zdrowia.

W 2017 r. wykonano 119 kontroli w tym 118 planowanych
zgodnie z budżetem zadaniowym oraz 1 kontrolę
interwencyjną.
W kontrolowanych obiektach nie stwierdzono rażących
zaniedbań mogących zagrażać zdrowiu pacjentów.

W porównaniu z ubiegłym rokiem obserwuje się
systematyczną poprawę warunków sanitarno- technicznych
w nadzorowanych placówkach na terenie powiatu
wielickiego.
NADZÓR NAD PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Na obszarze powiatu wielickiego nadzorem sanitarnym
objętych jest:
➢ 9 wodociągów publicznych, z których 2 są wodociągami
publicznymi – miejskimi (Niepołomice, Wieliczka) natomiast 7
jest wodociągami publicznymi – wiejskimi (Biskupice,
Cichawa, Gdów, Podłęże, Szarów, Szarów – Dąbrowa,
Węgrzce Wielkie),
➢ dwa baseny kąpielowe – kryte, które są usytuowane w

Wieliczce oraz w Niepołomicach,

➢ jedno

miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli
zlokalizowane w miejscowości Zabierzów Bocheński.

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WODY

Wramach sprawowanego nadzoru pobrano zgodnie z
planem poboru do badań laboratoryjnych ogółem 89 prób
wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym
oraz 14 prób wody w ramach poborów doraźnych.
Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych analiz prób
wody stwierdzono, że jakość wody w nadzorowanych
wodociągach odpowiada wymaganiom pod względem
mikrobiologicznym i fizyko – chemicznym, w związku z czym
wodociągi zostały ocenione jako dobre.

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WODY

Gmina Wieliczka:
W roku 2017 stwierdzono dwie kwestionowane próbki wody.
Jedna próbka pobrana z wodociągu publicznego Wieliczka
wykazała podwyższony poziom mętność (nieakceptowalny
przez konsumenta) oraz ponadnormatywną zawartość żelaza.
Druga próbka wody pobrana z wodociągu publicznego
Węgrzce Wielkie wykazała zapach nieakceptowalny przez
konsumenta.
W związku z ww. przekroczeniami zostały przeprowadzone
postępowania administracyjne (wystawiono dwie decyzje
płatnicze). Ponowne badanie nie wykazało przekroczeń.

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WODY

Gmina Niepołomice:
W roku 2017 nie stwierdzono kwestionowanych próbek wody
z wodociągu publicznego Niepołomice (ZUW w Woli
Batorskiej) oraz Podłęże (ZUW w Podłężu).

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WODY

Gmina Biskupice:
W roku 2017 stwierdzono 1 kwestionowaną próbek wody, która
wykazała obecność bakterii gr. coli.
Przeprowadzono postępowanie administracyjne w związku z ww.
przekroczeniem. Została wydana decyzja o braku przydatności
wody do spożycia. Po wykonaniu działań naprawczych
zmierzających do wyeliminowania bakterii gr. coli została
pobrana "sprawdzającą" próbka wody która nie wykazała
obecności bakterii.

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WODY

Gmina Kłaj:
W roku 2017 stwierdzono pięć kwestionowanych prób wody
pochodzących z wodociągu publicznego Szarów (ZUW I) na
podwyższony poziom mętność (4x), ponadnormatywną
obecność amonowego jonu (2x), nieakceptowalny zapach (1x)
oraz stwierdzono obecność bakterii gr. coli.
Przeprowadzono 4 postępowania administracyjne na wodociąg
publiczny Szarów (ZUW I) z czego jedna to decyzja rachunkowa
oraz 1 postępowanie administracyjne na wodociąg publiczny
Szarów-Dąbrowa (Szarów II). Ponownie pobrano próbki wody do
badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych które nie wykazy
kwestionowanych prób wody.

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WODY

Gmina Gdów:
W roku 2017 stwierdzono jedną kwestionowaną próbkę wody
pochodzącą z wodociągu publicznego Gdów (ZUW w
Gdowie) na podwyższony poziom mętność. Przyczyną było
małe zużycie wody w obiekcie.
Przeprowadzono postępowanie administracyjne, wydano
decyzje płatniczą oraz ponownie pobrano próbkę wody do
badania fizyko-chemicznego. Powtórne badanie nie
wykazało podwyższonego poziomu mętności.

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WODY

Do końca 2017 roku przeprowadzono 121 kontroli min.
gabinetów kosmetycznych, zakładów fryzjerskich, odnowy
biologicznej i tatuażu.
Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono w jednym
zakładzie fryzjerskim zlokalizowanym w Niepołomicach
uchybienie sanitarno - techniczne, w związku z czym
przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne
zakończone decyzją płatniczą i wydane zostały zalecenia
pokontrolne. Kontrola sprawdzająca wykonana w zakładzie
wykazała usunięcie uchybienia.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W 2017 r. w rejestrze obiektów żywnościowo-żywieniowych
znajdowały się 1074 obiekty, z czego skontrolowano 513
zakładów:
➢

Przeprowadzono 664) kontroli sanitarnych w tym 69
kontroli interwencyjnych.

➢

Wydano 72 decyzji administracyjnych oraz 105 decyzji
zatwierdzających.

➢

Sklasyfikowano 297 zakłady, klasyfikacje obiektów
przeprowadzone
były
na
arkuszach
oceny
stanusanitarnego.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI ŻYWIENIOWO - ŻYWNOŚCIOWYMI

Nałożono 113 (mandatów karnych na kwotę 15 850 zł za
uchybienia sanitarne:
➢ nieprawidłowy stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń;
➢ nieprawidłową jakość zdrowotną środków spożywczych
➢ Brak dokumentacji systemu HACCAP itp.

Pobrano do badania łącznie 237 prób żywnościowych i nie
zakwestionowano żadnej próby.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI ŻYWIENIOWO - ŻYWNOŚCIOWYMI

W 2017 r. skontrolowano następujące obiekty: 16 stołówek w
przedszkolach, 19 stołówek w szkołach, 1 w bursach i
internatach, 3 stołówkach na koloniach, półkoloniach oraz 4
w Domach Pomocy Społecznej (DPS).
Na podstawie przedłożonych jadłospisów wykonano 43
skrócone oceny żywienia.
Uzyskane wyniki ze skróconych ocen były prawidłowe.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI ŻYWIENIOWO - ŻYWNOŚCIOWYMI

W 2017 r. przeprowadzono ocenę znakowania 65 produktów
żywnościowych z czego17 było nieprawidłowo oznakowanych.
Najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości:
➢

niedozwolone oświadczenia żywieniowe i zdrowotne;

➢

brak wyróżnionych alergenów w wykazie składników;

➢

w nieprawidłowy sposób wyrażono informacje o wartości
odżywczej.

Ponadto dokonano oceny prezentacji środków spożywczych na
stronach internetowych.
W 3 przypadkach zostały stwierdzone nieprawidłowości.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI ŻYWIENIOWO - ŻYWNOŚCIOWYMI

W 2017 r. wydano 1 decyzję administracyjną nakazującą zmianę
oznakowania produktów kosmetycznych.
Błędnie
oznakowany
był
1
produkt
kosmetyczny.
Nieprawidłowości dotyczyły oświadczeń umieszczanych na
kosmetykach. Oświadczenia te sugerowały, iż ww. produkty
kosmetyczne posiadają właściwości lecznicze lub biobójcze.
Na 24 skontrolowanych suplementów diety stwierdzono 9
niezgodności dotyczących przede wszyskim nieprawidłowego
oznakowania.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI ŻYWIENIOWO - ŻYWNOŚCIOWYMI

W 2017 r. przeprowadzono wzmożony nadzoru nad sprzedażą
mięsa wieprzowego i produktów pochodzenia wieprzowego, a
także dziczyzny i produktów z niej otrzymanych oraz
postępowaniem z odpadami gastronomicznymi w zakładach
żywienia zbiorowego w związku z wystąpieniem w Polsce
przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).
W ramach ww. nadzoru przeprowadzono łącznie: 219 kontroli w
tym: w zakładach żywienia-113, place targowe- 2 kontrole,
stoiska i kioski na targowiskach- 2 kontroli, inne zakłady- 102
kontrole.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI ŻYWIENIOWO - ŻYWNOŚCIOWYMI

Wydano 35 decyzji nakazujących, nałożono 78 mandatów
karnych na łączną kwotę 9500 zł.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to:
➢ brudne urządzenia i sprzęt mające kontakt z żywnością,
➢ przeterminowane środki spożywcze,
➢ środki spożywcze wymagające warunków chłodzenia
przechowywane poza układem chłodniczym,
➢ brak segregacji w urządzeniach chłodniczych,
➢ niekompletna dokumentacja GHP/GMP/HACCP,
➢ brak czystości i porządku w pomieszczeniach zakładu,
➢ brak środków do mycia i dezynfekcji rąk.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI ŻYWIENIOWO - ŻYWNOŚCIOWYMI

Do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie wielickim
(stan na dzień 31.12.2017 r.) wpisanych jest 11 podmiotów
prowadzących produkcję pierwotną produktów pochodzenia
roślinnego.

W 2017 r. przeprowadzono 1 kontrolę kompleksową
gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie powiatu
wielickiego. W trakcie kontroli ww. gospodarstwie nie
stwierdzono nieprawidłowości i nie pobierano próbek do
badań laboratoryjnych.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI ŻYWIENIOWO - ŻYWNOŚCIOWYMI

W 2017 r. skontrolowano 123 zakładów, w których zatrudnionych
jest 7320 pracowników, przeprowadzono ogółem 133 kontroli.

W 11 zakładach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm
hałasu na stanowiskach pracy. Ogółem w przekroczeniach
normatywów higienicznych NDN-hałasu pracuje 469 pracowników.

NADZÓR NAD ZAKŁADAMI PRACY

W 8 nadzorowanych zakładach występują czynniki rakotwórcze
lub mutagenne, wynikające z technologii produkcji, stosownych
substancji i mieszanin chemicznych, materiałów produkcyjnych.
W analizowanym okresie sprawozdawczym skontrolowano 1
zakład, w którym 4 pracowników wykonuje pracę w kontakcie z
czynnikami rakotwórczymi. Nie stwierdzono chorób zawodowych
spowodowanych
pracą
w
kontakcie
z
czynnikami
rakotwórczymi.

NADZÓR NAD ZAKŁADAMI PRACY

Wydano 8 decyzji zarządzających, dotyczących przeprowadzenia
pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
opracowania oceny ryzyka zawodowego pracowników na
stanowiskach pracy oraz poprawy stanu sanitarnego pomieszczeń
socjalno- sanitarnych. Wydano 11 decyzji płatniczych.
W analizowanym okresie sprawozdawczym rozpatrzono 3 wnioski
dotyczące stanu sanitarnego pomieszczeń higienicznosanitarnych,
pomieszczeń pracy. Wydano 2 decyzje merytoryczne nakazujące
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wydano 3 decyzje
płatnicze.

NADZÓR NAD ZAKŁADAMI PRACY

Przeprowadzono 26 postępowań administracyjnych dotyczących
chorób zawodowych na potrzeby prowadzonych postępowań.
Wydano 11 decyzji w tym:


6 decyzji o stwierdzeniu chorób zawodowych;



4 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej;



1 decyzja umarzającą prowadzone postępowanie;



wystawiono 6 karty stwierdzenie chorób zawodowych;



2 odwołanie od decyzji do MPWIS.

Opracowano 32 kart oceny narażenia zawodowego na potrzeby
prowadzonych postępowań wyjaśniających dot. chorób
zawodowych oraz dla innych jednostek.

NADZÓR NAD ZAKŁADAMI PRACY

W ramach prowadzonego nadzoru nad wprowadzaniem do
obrotu „środków zastępczych” w 2017 r. zostało wszczętych 7
postępowań administracyjnych w związku z przekazaniem spraw
przez Prokuraturę Rejonową w Wieliczce, Sąd Rejonowy w
Wieliczce, Prokuraturę Okręgową w Krakowie.
Wydano 5 decyzji o umorzeniu postępowania, 2 postępowania są
w toku. W ramach prowadzonych postepowań dla potrzeb
własnych i innych stacji zostało przesłuchanych 8 osób.

NADZÓR NAD ZAKŁADAMI PRACY

W ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydano
łącznie ponad 260 opinii, uzgodnień, stanowisk itp.. w tym
dokonano 42 odbiory obiektów budowlanych (przekazywanych
do użytkowania),
Ponadto w 2017 r. przeprowadzono 156 kontroli obiektów, w tym
4 kontrole w trakcie budowy. W prowadzonych w 2017 r.
postępowaniach wydano 177 decyzji płatniczych.

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

Do
końca
2017
roku
przeprowadzono
w
ramach
bieżącegonadzoru 156 kontrole w placówkach nauczania i
wychowania i 18 kontroli w placówkach sezonowych.
W ramach akcji wspomagających działania sekcji Higieny
Żywienia, Żywności i PU wykonano 23 kontrole stołówek
szkolnych i przedszkolnych i 15 kontroli na wniosek w związku z
zatwierdzeniem żywienia.

NADZÓR NAD PLACÓWKAMI NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Nadal istotny problem stanowi brak gabinetów profilaktyki
zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w szkołach.
W 2017 r. w 5 szkołach powstały gabinety profilaktyki zdrowotnej.
Pielęgniarki w większości placówek korzystają z pomieszczeń
zastępczych (biblioteka szkolna, gabinet pedagoga szkolnego),
w których nie są zapewnione odpowiednie warunki do
prowadzonych przez nie działań.

NADZÓR NAD PLACÓWKAMI NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Działania realizowane w 2017 r.:
Programy edukacyjne:

„Trzymaj Formę”;
„Czyste powietrze wokół nas”
„Nie pal przy mnie proszę”
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
„Bieg po zdrowie ”
Profilaktyka HIV/AIDS
„ARS, czyli jak dbać o miłość”

OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA

Realizacja interwencji nieprogramowych w 2017 r.:


”Światowy Dzień bez Tytoniu” – 31 maja 2017 r.



„ Światowy dzień zdrowia” - 7 kwietnia 2017 r.



„Światowy dzień rzucania palenia” – 16 listopada 2017 r.



Światowy dzień walki z AIDS - 1 grudnia 2017 r.

OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA



W 2017 r. zarejestrowano 804 przypadków zachorowań na ospę
wietrzą co stanowi znaczny wzrost w stosunku do 2016 r. – 460.



Zaobserwowano także wzrost podejrzeń zachorowań na grypę.



W 2017 r. odnotowano ogółem 13709 zgłoszeń zachorowań lub
podejrzeń zachorowań na grypę sezonową w tym 38 osób
było hospitalizowanych natomiast w 2016 r. zgłoszono 8538
przypadków.

PODSUMOWANIE



Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych analiz prób
wody stwierdzono, że jakość wody w nadzorowanych
wodociągach odpowiada wymaganiom pod względem
mikrobiologicznym i fizyko – chemicznym, w związku z czym
wodociągi zostały ocenione jako dobre.



W zakresie nadzoru higieny żywności, żywienia, przedmiotów
użytku i kosmetyków W 2017 roku liczba nadzorowanych
obiektów w porównaniu z 2016 rokiem zwiększyła się. Nie
stwierdzono obiektu niezgodnego z wymaganiami. Nie
wystąpiły zbiorowe zatrucie pokarmowe. W porównaniu do
roku 2016 zmniejszyła się liczba przeprowadzonych kontroli
sanitarnych.

PODSUMOWANIE



W porównaniu z rokiem ubiegłym obserwuje się
systematyczną poprawę warunków sanitarno- technicznych
w nadzorowanych placówkach medycznych na terenie
powiatu wielickiego.



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 .

PODSUMOWANIE



Warunki sanitarno- techniczne w placówkach nauczania
i wychowania na terenie powiatu wielickiego ulegają
systematycznej poprawie.



Na podniesienie stanu sanitarno-technicznego placówek
miały wpływ przeprowadzone prace remontowe.



Nadal brak jest wystarczającej ilości gabinetów profilaktyki
zdrowotnej, ponadto opieka zdrowotna nad uczniami
prowadzona jest w wielu placówkach jedynie kilka godzin w
tygodniu lub w miesiącu.



Pomimo tego, że co roku oddawane są do użytkowania
nowe sale gimnastyczne, w dalszym ciągu występują braki
w infrastrukturze do prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego.

PODSUMOWANIE

Na podstawie
przedstawionych informacji Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
ocenia stan sanitarny powiatu wielickiego

w 2017 roku jako dobry.
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