
Skierniewice, 14.03.2008r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej

powiatu skierniewickiego za rok 2007.

Działalność Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Skierniewicach w 2007r.

obejmowała pełny zakres nadzoru sanitarnego, wynikający z ustawowych

obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu powiatowym.

Podstawowym celem w prowadzonych działaniach była ochrona zdrowia ludzkiego

przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz

zapobieganie powstawaniu i szerzeniu chorób zakaźnych i zawodowych.

Realizacja tego celu sprowadzała się do sprawowania bieżącego i zapobiegawczego

nadzoru m.in. nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy,

higieny procesów nauczania i wychowania, warunkami zdrowotnymi żywności

i żywienia oraz warunkami higieniczno zdrowotnymi w zakładach udzielających

świadczeń zdrowotnych.

Dokonana analiza wyników przedmiotowej działalności kontrolnej oraz wykonanych

badań laboratoryjnych i pomiarów czynników szkodliwych pozwala pozytywnie

ocenić stan sanitarny i epidemiologiczny powiatu skierniewickiego.
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I.  SYTUACJA  EPIDEMIOLOGICZNA  CHORÓB  ZAKAŹNYCH

W powiecie skierniewickim nie stwierdza się od kilku lat większych zagrożeń ze

strony chorób zakaźnych. Nadzorowany przez PSSE teren jest wolny od zachorowań na

błonicę, czerwonkę, dur brzuszny, odrę, poliomyelitis, a także kwalifikowanych jako sepsa

niebezpiecznych zakażeń meningokowych, pneumokokowych itp.

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w 2007r jest również oceniana jako

korzystna. Ubiegłoroczne współczynniki zapadalności (liczone na 100 tys. mieszkańców) dla

większości jednostek chorobowych, które obowiązuje zgłaszanie i rejestracja, są zbliżone do

wskaźników wojewódzkich i krajowych, bądź niższe.

Zwraca uwagę bardzo niska zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby, będącą

następstwem konsekwentnej realizacji szczepień ochronnych oraz właściwego nadzorowania

i eliminowana przyczyn szerzenia się tych zakażeń.

W porównaniu do roku 2006 odnotowano spadek zachorowań na krztusiec, płonicę, boreliozę

oraz zmniejszenie liczby przypadków zatruć pokarmowych. Natomiast negatywnym

zjawiskiem był wzrost zapadalności na choroby centralnego układu nerwowego oraz niektóre

choroby wieku dziecięcego tj. ospę wietrzną i różyczkę.

Wirusowe zapalenie wątroby.

Zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby nie stanowi od szeregu lat problemu

w powiecie skierniewickim i w 2007 r. utrzymywała się nadal na bezpiecznym poziomie.

Powiatowe wskaźniki zapadalności na wzw typu B i wzw typu C, wynoszące odpowiednio

2,3 i 5,8 / 100 tys. mieszkańców są kilkakrotnie niższe od wskaźników wojewódzkich

(tab. Nr 1 i Nr 2); zachorowań na wzw typu A nie notowano.

Zachorowania na krwiopochodne typy wirusowego zapalenia wątroby zostały zgłoszone jako

przypadki przewlekłe i dotyczyły głównie osób dorosłych oraz 10-letniej dziewczynki.

Domniemanym źródłem zakażenia dziecka wirusem HCV mogła być wizyta w gabinecie

kosmetycznym (przekłucie uszu) lub wykonywany we wczesnym dzieciństwie zabieg

operacyjny, połączony z podawaniem krwi.

Korzystna sytuacja epidemiologiczna wzw typu B w rocznikach dziecięcych (brak

zachorowań od 2000r.) jest wynikiem bardzo dobrej realizacji Programu Szczepień

Ochronnych. Wykonawstwo szczepień noworodków p/ko wzw B wyniosło w ubiegłym roku

100%, a stopień uodpornienia w grupie wiekowej gimnazjalistów 99%.
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Zatrucia pokarmowe

Liczba zatruć pokarmowych wyrażenie zmalała w stosunku do roku poprzedniego.

Ogółem w 2007r. zatruciom uległy 42 osoby, z których 34 wymagały hospitalizacji.

Współczynnik zapadalności w tej jednostce obniżył się do 48,5; jednak nadal przewyższa

wskaźnik wojewódzki wynoszący 36,3. Wszystkie zachorowania zostały spowodowane

pałeczkami Salmonella, podobnie jak w latach poprzednich dominującym typem

serologicznym była Salmonella enteritidis.

Odnotowano jedno zbiorowe zatrucie pokarmowe, mające miejsce na przyjęciu weselnym

w remizie OSP w Mokrej Lewej. Zatruciu uległo 9 osób, z których 5 hospitalizowano

w oddziale zakaźnym Woj. Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

 W następstwie przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i wykonywanych badań

laboratoryjnych ustalono, że źródłem zatrucia była wtórnie skażona żywność przez dwie

bezobjawowe nosicielki pał. Salmonella, pomagające zawodowym kucharkom

w przygotowaniu potraw.

Najczęstszą przyczyną zatruć indywidualnych było spożywanie potraw sporządzonych z jaj

kurzych, poddanych niewłaściwej obróbce termicznej.

W 2007r. w następstwie wykonywanych w PSSE badań laboratoryjnych

zarejestrowano 29 nosicieli bakterii Salmonella, w tym 14 po przebyciu zakażenia

pokarmowego, 6 wykrytych w ramach badań styczności i 9 w grupie badających się dla celów

sanitarno - epidemiologicznych. Po przeleczeniu i ponownym wykonaniu badań 21 nosicieli

skreślono z ewidencji.

Borelioza

Na terenie powiatu obserwuje się od 2 lat spadek zachorowalności na boreliozę.

W 2007 r zgłoszono ogółem tylko 5 przypadków zachorowań na tę jednostkę, współczynnik

zapadalności uległ prawie trzykrotnemu obniżeniu i wynosi aktualnie 5,8.

Większość zachorowań dotyczyła mieszkańców miasta, osób dorosłych i 8 - letniej

dziewczynki. Wszystkie zachorowania zostały potwierdzone badaniami serologicznymi.

Analiza przeprowadzonych wywiadów wskazuje, że niemal wszystkie zakażone osoby były

narażone na kontakt z wektorami przenoszącymi boreliozę (ukąszenie kleszcza), wskutek

przebywania na terenie kompleksów leśnych, zwłaszcza w Puszczy Bolimowskiej.
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Choroby wieku dziecięcego

Większość chorób wieku dziecięcego, przeciwko którym od lat prowadzone są

szczepienia ochronne, tj. poliomyelitis, odra, błonica i tężec noworodków nie występuje na

terenie powiatu skierniewickiego. Wśród pozostałych jednostek zaliczanych do tej grupy

dostrzegalna jest wyraźna okresowość ich występowania. W stosunku do roku 2006

zanotowano spadek wskaźnika zapadalności na płonicę - z 36,9 do 16,2, natomiast wzrost

zachorowalności na różyczkę - z 21,9 do 83,2 i ospę wietrzna - z 219,2 do 510,7, będących

aktualnie w fazie epidemii wyrównawczej.

Na terenie powiatu skierniewickiego stwierdzono 2 przypadki krztuśca (miasto),

zachorowania dotyczyły dziewczynek w wieku 3 i 5 lat, zaszczepionych zgodnie

z Programem Szczepień Ochronnych czterema dawkami DTP.

Zachorowania zostały potwierdzone serologicznie.

Pokąsania przez zwierzęta

Zgłoszono 169 przypadków pokąsań ludzi przez zwierzęta „podejrzane

o wściekliznę”, sprawcami narażenia były najczęściej zwierzęta domowe (psy i koty),

sporadycznie dzikie (jeż, nieznane zwierzę leśne). Do punktu konsultacyjnego szczepień

p/wściekliźnie skierowano 169 osób. Podstawą podjęcia szczepień u 21 osób był kontakt

ze zwierzętami nieznanymi, dzikimi, bądź poważne zranienia głowy. W trzech przypadkach

przerwano rozpoczęte szczepienia po podaniu 3 dawek, z uwagi na negatywne wyniki

obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia.

Inne choroby zakaźne i zatrucia chemiczne

Ogółem w roku 2007 zarejestrowano 10 przypadków zapalenia opon mózgowo-

rdzeniowych i mózgu, zakwalifikowanych przez lekarzy na podstawie wykonanych badań

klinicznych i testów Slidex, w tym 4 w mieście (2 pochodzenia wirusowego i 2 bakteryjnego)

oraz 6 na terenie powiatu ziemskiego (5 wirusowych i 1 bakteryjny).

W badanych próbach płynu mózgowo-rdzeniowego wykryto w dwóch przypadkach czynniki

etiologiczne (Staphylococcus aureus i Staph. epidermidis).

Zachorowania dotyczyły 9 osób dorosłych i jednorocznego dziecka.

Nie odnotowano przyp. zapaleń opon mózg.-rdzen. wywołanych przez Neisseria meningitidis,

Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae typ B.
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W 2007r. zrejestrowano 12 przypadków zatruć związkami chemicznymi, w tym

lekami – 7, innymi substancjami – 5 (glikol etylenowy).

Tabela Nr 1

Zachorowania i zapadalność na 100 tys. mieszkańców na choroby zakaźne
na terenie powiatu skierniewickiego w roku 2007.

Jednostki razem PSSE miasto pow. ziemski woj. łódzkie
chorobowe 2006 2007 2007 2007 2007

L. przyp. Zap L. przyp. . Zap L. przyp. Zap. L. przyp. Zap. L. przyp. Zap.

Zatrucia
pokarm.

Razem 58 66,9 42 48,5 21 43,1 21 55,6 933 36.3

Salmonelozowe 51 58,8 42 48,5 21 43,1 21 55,6 769 29,9

Jad.kiełb. - - - - - - - - - -

Gronkowc. - - - - - - - - 17 0,7

Inne określ. - - - - - - - - 11 0,4

Inne nieokreśl. 7 8,1 - - - - - - 136 5,3

Czerwonka - - - - - - - - - -

Salmonella pozajelitowa - - - - - - - - 5 0,2

Krztusiec 4 4,6 2 2,3 2 4,1 - - 332 12,9

Odra - - - - - - - - - -

Ospa wietrzna 190 219,2 442 510,7 364 746,5 78 206,5 1429 55,6

Różyczka 19 21,9 72 83,2 27 55,4 45 119,1 860 3,3

Świnka 3 3,5 5 5,8 3 6,2 2 5,3 147 5,7

Płonica 32 36,9 14 16,2 6 12,3 8 21,1 300 11,7

Borelioza 13 15,0 5 5,8 4 8,2 1 2,6 236 9,2

Poraż. Wiotkie u dz. Do l. 15 - - - - - - - - 3 0,1

Szczep. p/wściekliźnie 25 28,8 21 24,3 11 22,5 10 26,5 627 24,4

Grypa - - 8 9,2 8 16,4 - - - -

Świerzb 19 21,9 17 19,6 15 30,8 2 5,3 1011 39,3

Zap. opon mózg-rdzen. 4 4,6 9 10,4 4 8,2 5 13,2 130 5,0

Zap. mózgu - - 1 1,2 - - 1 2,6 13 0,5

wzw

typu A 1 1,2 - - - - - - 3 0,1
typu B 5 5,8 2 2,3 1 2,1 1 2,6 186 7,2
typu C 4 4,6 5 5,8 4 8,2 1 2,6 314 12,2
typu B+C - - 1 1,2 1 2,1 - - 7 0,3
wzw inne
i nieokreślone 1 1,2 - - - - - - 9 0,3

Zatrucia
związkami
chemicz.

Razem 7 8,1 12 13,9 7 14,4 5 13,2 1432 55,7

Alkohol 3 3,5 - - - - - - 230 8,9

Lekami 3 3,5 7 8,1 5 10,2 2 5,3 1017 39,5

Pestycydami - - - - - - - - 2 0,1

inne substancje - - 5 5,8 2 4,1 3 7,9 183 7,1
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Tabela Nr 2
Sytuacja epidemiologiczna wirusowego zapalenia wątroby
na terenie powiatu skierniewickiego w latach 2000 – 2007.

Rok WZW A WZW B WZW C
l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap.

2000 2 2,3 13 14,8 4 4,5

2001 5 5,7 2 2,3 4 4,5

2002 - - 3 3,4 4 4,5

2003 - - 2 2,3 1 1,1

2004 - - 3 3,4 5 5,7

2005 - - 3 3,5 2 2,3

2006 1 1,2 5 5,8 4 4,6

2007 - - 2 2.3 5 5.8

Tabela Nr 3
Sytuacja epidemiologiczna zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami Salmonella

na terenie powiatu skierniewickiego w latach 2000 – 2007.

Rok MIASTO POWIAT RAZEM
l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap.

2000 45 92,3 12 30,7 57 64,8

2001 42 85,5 35 90,1 77 87,6

2002 28 56,8 20 51,8 48 54,6

2003 36 73,9 32 83,5 68 78,1

2004 23 47,2 14 36,5 37 42,5

2005 34 69,7 38 100 72 82,9

2006 29 59,5 22 58,0 51 58,8

2007 21 43 21 55.6 42 48.5
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II.   STAN  SANITARNY  ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W 2007 roku stałym nadzorem sanitarnym objęto 104 obiekty służby zdrowia,

tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach z 25 oddziałami klinicznymi,

diagnostycznymi i działami pomocniczymi oraz 103 zakłady lecznictwa otwartego.

1.  Stan techniczny i funkcjonalność pomieszczeń

1.1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

Stan techniczno - sanitarny szpitala w zasadzie oceniany jest jako dobry. Większość

oddziałów zorganizowana jest prawidłowo pod względem epidemiologicznym, posiada

jednokierunkowe ciągi komunikacyjne, dostateczną ilość gabinetów zabiegowych,

sanitariatów (odrębnych dla pacjentów i personelu), brudowników i innych pomieszczeń

pomocniczych. Stwierdzane trudności zapewnienia pełnej realizacji stawianych wymogów

sanitarnych i p/epidemicznych wynikają z niedostatecznej bazy lokalowej i niezupełnie

dostosowanej do potrzeb szpitala, tj. szczupłej powierzchni użytkowej niektórych jednostek

organizacyjnych, wobec rosnącego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, posiadania

tylko 1 windy służącej do transportu pacjentów, zaopatrzenia, odpadów itd.

Pomimo ograniczonych możliwości finansowych kierownictwo szpitala realizowało obowiązki

wynikające z decyzji PIS, które w 2007 r. skutkowały m. in. przeprowadzeniem gruntownego

remontu i modernizacji oddziału kardiologicznego oraz bieżącego remontu oddziału

wewnętrznego I. Aktualnie w żadnym oddziale szpitalnym warunki sanitarno-techniczne nie

stwarzają zagrożenia. Istniejące niedociągnięcia sanitarno-epidemiologiczne w odniesieniu do

wymogów zawartych w rozp. Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006r. ujęte zostały

w programie dostosowawczym, przy czym deklarowany termin wyeliminowania

nieprawidłowości określono na koniec 2012 r.

1. 2. Oddział położniczo-noworodkowy

Stan sanitarno - techniczny nie budzi zastrzeżeń. Oddział funkcjonuje w systemie

,,rooming”. Posiada wyodrębniony i dobrze zorganizowany blok porodowy z zachowanymi

ciągami epidemiologicznymi, składający się z 3 sal porodowych, w tym wydzielonej sali

z sanitariatem dla porodów septycznych. Sale położnic są 2 - łóżkowe (+2 łóżka dziecięce),

wyposażone w punkty z wodą bieżącą do mycia rąk i pielęgnacji noworodka, zaplecze

sanitarne dostateczne - odrębne dla pacjentek i personelu.

Oddział podlega wzmożonemu reżimowi sanitarnemu i był kontrolowany przez PSSE

1 x w kwartale - dokonano 4 wizytacji, nie stwierdzano przypadków zaniedbań sanitarnych.
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1. 3. Zakłady lecznictwa otwartego

Bieżący nadzór prowadzono w 29 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

11 poradniach specjalistycznych, 57 gabinetach prywatnych zabiegowych, 4 gabinetach

medycznych w zakładach pracy chronionej i 2 prywatnych laboratoriach analitycznych.

Placówki zorganizowane są prawidłowo i spełniają w podstawowym zakresie obowiązujące

wymogi sanitarno-epidemiologiczne, pomimo często występującego problemu

niedostatecznych warunków przestrzennych i nieodpowiedniej funkcjonalności

użytkowanych pomieszczeń.

Stan techniczny większości obiektów ocenia się jako dostateczny.

W 2007 r. największa poprawa stanu sanitarno-technicznego nastąpiła w NZOZ w Makowie.

W następstwie gruntownego remontu w tej placówce odnowiono i doposażono

wszystkie pomieszczenia, wymieniono okna oraz wykonano ocieplenie budynku i zadbano

o poprawę estetyki zewnętrznej.

Prace remontowe prowadzone w mniejszym zakresie w innych NZOZ-ach, tj. w Głuchowie,

Lipcach Reymontowskich, Nowym Kawęczynie, Słupi sprowadzały się do wymiany

stolarki okiennej, dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych lub

odnowienia niektórych pomieszczeń.

W dalszym ciągu zastrzeżenia budzi stan techniczno-sanitarny:

- przyszpitalnej Przychodni Rehabilitacji Leczniczej – obowiązuje decyzja PPIS

dot. likwidacji przyczyn zawilgocenia pomieszczeń oraz ich odnowienia,

- NZOZ „ESKULAP” w Skierniewicach – prowadzone jest postępowanie

administracyjne,

- mające na celu wyegzekwowanie nakazu odnowienia pomieszczeń.

Wszystkie  placówki  zasilane  są w  wodę z  wodociągów  sieciowych  (publicznych)

dobrej jakości bakteriologicznej. W 3 przypadkach używana woda wykazuje przekroczenia

dopuszczalnych poziomów wskaźników chemicznych (żelazo, mangan), tj. w 2 NZOZ – ach

i 1 prywatnym gabinecie stomatologicznym w Godzianowie. Na właścicielu tego wodociągu

ciąży obowiązek poprawy jakości wody (wydana decyzja).

Obiekty z reguły nie posiadają awaryjnych ujęć wody, przy czym na terenach wiejskich

teoretycznie taką rolę mogą spełniać pobliskie studnie prywatne.
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2. Utrzymanie bieżącej czystości i porządku pomieszczeń.
Stan sanitarno - porządkowy obiektów oceniono jako dobry.

Utrzymywaniem czystości bieżącej w jednostkach szpitalnych (oddziały i przychodnie)
aktualnie zajmuje się firma usługowa mająca siedzibę w Łodzi, która dysponuje wydzielonym
pomieszczeniem magazynowo-gospodarczym do przechowywania środków czystościowych,
sporządzania roboczych roztworów dezynfekcyjnych i prania mopów.
Sprzątanie, polegające na zabiegach myjąco - dezynfekcyjnych, odbywa się w systemie
wózkowym (wózki cztero - i dwu - wiadrowe), drobny sprzęt do mycia i prac porządkowych
przydzielony jest do poszczególnych oddziałów. Prace zespołów sprzątających
zorganizowane są w systemie dwuzmianowym (z uwzgl. dyżurów świątecznych i nocnych)
i sprowadzają się do utrzymania w należytym stanie sanitarno – higienicznym powierzchni
niemedycznych tj. ścian, okien, podłóg, łóżek pacjentów, szafek i węzłów sanitarnych.
Używany sprzęt posiada oznakowanie przypisujące go do stosowania w poszczególnych
pomieszczeniach.
Za należyty stan czystości w blokach operacyjnych oraz powierzchni tzw. medycznych
(stoliki zabiegowe, szafki z lekami, leżanki lekarskie itp.) odpowiada personel
poszczególnych oddziałów. Szpital nie posiada centralnej stacji przygotowania łóżek, ich
dezynfekcja odbywa się w oddziałach.
Materace i pościel odkażane są w komorze dezynfekcyjnej.

W innych zakładach (otwartej opieki zdrowotnej) utrzymanie czystości i porządku
należy do zatrudnionego personelu (sprzątaczek i pielęgniarek).
Kontrole PIS nie wykazały istotnych uchybień w zakresie bieżącej czystości i porządku.

3. Dezynfekcja i komory dezynfekcyjne.
We wszystkich obiektach służby zdrowia zabiegi dezynfekcyjne prowadzone są

wyłącznie środkami chemicznymi dopuszczonymi do stosowania w zakładach opieki
zdrowotnej. Najczęściej używanymi do dezynfekcji preparatami są:

- w przypadku narzędzi: lysoformin 3000, sekusept pulwer, sekusept forte, aldesan,
peramed,

- w przypadku powierzchni: Actichlor Plus, domestos, incidur spray, aerodesin 2000,
alkohol etyl. skaż. chlorheksydyną,

- w przypadku rąk: manusan, skinman, spitaderm,
- w przypadku sanitariatów, kaczek, basenów -medicarina,
- w przypadku inkubatorów - virkon
- w przypadku bielizny - chloramina
- w przypadku odpadów zakaźnych i ścieków - podchloryn sodu
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Procesy dezynfekcji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przeznaczenie

roztworów środków chemicznych oraz dobór stężeń do poszczególnych rodzajów dezynfekcji

jest prawidłowy. Placówki posiadają instrukcje dot. przygotowywania i posługiwania się

środkami dezynfekcyjnymi Stosuje się rotację środków dezynfekcyjnych, zwracając uwagę na

skuteczność działania (preferowane są preparaty o szerokim spektrum) oraz bezpieczeństwo

pacjentów i personelu medycznego.

Funkcjonująca w szpitalu komora dezynfekcyjna zorganizowana jest prawidłowo,

z podziałem na część czystą i brudną, które są oddzielone śluzą sanitarną; wyposażona jest

w lampę bakteriobójczą. Dezynfekcje komorowe prowadzone są metodą parową, każdy cykl

dezynfekcji kontrolowany jest wskaźnikami chemicznymi (testy paskowe Brownéa).

4. Sterylizacja.

Zakłady opieki zdrowotnej dysponują łączną ilością 45 aparatów sterylizacyjnych,

 w tym 41 autoklawami (3 miniaturowymi) i 4 sterylizatorami na suche, gorące powietrze.

W szpitalu sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i innych przedmiotów

medycznych odbywa się wyłącznie metodą parową. Procesy sterylizacji prowadzone są

głównie  w  centralnej  sterylizatorni  posiadającej  4  przelotowe  autoklawy,  a  ponadto  w  2

sterylizatorach parowych w oddziałach ortopedyczno–urazowym (1) i laryngologicznym (1),

wykorzystywanych w zasadzie dla potrzeb własnych.

Wszystkie czynności związane z przygotowywaniem materiałów do sterylizacji (dezynfekcja

końcowa narzędzi, mycie, suszenie, pakietowanie) wykonywane są w poszczególnych

oddziałach, z uwagi na brak odpowiednich warunków w centralnej sterylizatorni.

 Do pakowania sterylizowanych przedmiotów stosowane są typowe torebki papierowo -

foliowe, 2 warstwy papieru, papier i serweta płócienna, co prawidłowo zabezpiecza je przed

wtórnym skażeniem. W coraz mniejszym zakresie używane są pojemniki metalowe,

stosowane zazwyczaj jako dodatkowe zabezpieczenie pakietów przy wyjaławianiu zestawów

narzędzi operacyjnych i środków opatrunkowych.

Zakłady lecznictwa otwartego również sterylizują narzędzia i przedmioty

wielokrotnego użytku ciepłem wilgotnym, przy czym placówki nieposiadające własnych

autoklawów korzystają z usług centralnej sterylizatorni, na podstawie zawartej ze szpitalem

umowy.

Jednocześnie w dużym stopniu stosowany jest jednorazowy sprzęt i materiał opatrunkowy,

jałowy fabrycznie ( zwłaszcza w gabinetach niezabiegowych).



—   11   —

Pozostałe jeszcze w użyciu sterylizatory na suche, gorące powietrze (4 w szpitalu,
w tym kuchnia mleczna - 1, laboratorium - 1 i apteka - 2) wykorzystywane są do
wyjaławiania tacek zabiegowych, przedmiotów szklanych i innego sprzętu pomocniczego.

Skuteczność procesów sterylizacji kontrolowano systematycznie - okresowo testami
biologicznymi i na bieżąco wskaźnikami chemicznymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
normami i częstotliwością.
Badania skuteczności działania sterylizatorów szpitalnych wykonywane były przez Centrum
Diagnostyki Laboratoryjnej w Łodzi, natomiast aparatów będących w dyspozycji lecznictwa
otwartego przez laboratorium PSSE i Prywatne Laboratorium Mikrobiologiczne „Gwiazda”
w Skierniewicach.
W okresie sprawozdawczym badano wszystkie zarejestrowane sterylizatory, najczęściej jeden
raz w miesiącu. W sumie przebadano 549 procesów sterylizacji, co stanowi bardzo wysoki
odsetek wykonania przewidywanej ilości badań. Jednocześnie zwraca uwagę fakt, że po raz
pierwszy w wieloletniej historii prowadzenia przez PSSE nadzoru nad procesami sterylizacji,
nie stwierdzono żadnego przypadku sterylizacji nieskutecznej.

Do bieżącej kontroli skuteczności sterylizacji (każdego pakietu, wsadu) stosowane są
testy  chemiczne  (paski  TST,  SPS  i  Browne’a,  rurki  Browne’a).  Prowadzona  jest
dokumentacja wykonanych procesów i sprawdzianów skuteczności sterylizacji.

Materiały dostarczone do centralnej sterylizatorni szpitala z zakładów lecznictwa
otwartego i odbierane, przewożone są środkiem transportu zleceniodawcy, w tych
przypadkach obowiązuje szczególne dokładne zabezpieczenie ich przed wtórnym skażeniem -
pakiety umieszczone są w metalowych puszkach osłoniętych dodatkowym pokrowcem.

5. Ocena wyników badań czystości mikrobiologicznej
W następstwie polecenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Łodzi, PSSE w Skierniewicach zaprzestała wykonywania rutynowych kontroli czystości
mikrobiologicznej w zakładach służby zdrowia. Badania w tym zakresie wykonywane są
tylko w szpitalu (przez własne laboratorium) w ramach działalności zespołu zakażeń
zakładowych.
W 2007r. przebadano ogółem 540 wymazów bakteriologicznych, obecność drobnoustrojów
stwierdzono w 99 badanych próbach, w tym w 6 przypadkach wyizolowano drobnoustroje
patogenne.
Jednocześnie, w związku z wystąpieniem 5-cio osobowego ogniska zakażenia w szpitalu,
PSSE pobrała i przebadała we własnym laboratorium 57 wymazów czystościowych, w tym:

- 52 na czystość pomieszczeń   - 5 zakwestionowano,
- 6 na jałowość materiałów     - 1 zakwestionowano.



—   12   —

Identyfikowano drobnoustroje patogenne z rodzaju Acinetobacter, Enterococcus faecalis,

Staphylococcus aureus. W przypadkach uzyskania negatywnych wyników badań prowadzono

w zagrożonych oddziałach stosowne, przewidziane procedurami, czynności przeciw-

epidemiczne, po czym sprawdzano skuteczność wykonanych działań.

6. Pralnictwo szpitalne

Od 2001 r. usługi pralnicze zostały  zlecone firmie  MEDI-SEPT  Sp. z o.o.

z  Konopnicy k/ Motycza, która wykonuje pranie bielizny  poza terenem  powiatu. (pralnie

w Częstochowie i Białej Podlaskiej). Firma ta zapewnia również transport do pralni.

Rola obsługi szpitala w zakresie pralnictwa sprowadza się wyłącznie do zbiórki bielizny

brudnej i magazynowania bielizny czystej. Do tego celu została przystosowana usytuowana

w suterenie część pomieszczeń po byłej pralni.

Bielizna brudna gromadzona jest w wydzielonym brudowniku i przygotowywana do

transportu - segregowana i pakowana w dwa worki (wewnętrzny foliowy). Bielizna brudna

z oddziałów i przychodni przyszpitalnych dostarczana jest w workach oznaczonych miejscem

pochodzenia (szpital nie posiada wózków z zamykaną przestrzenią ładunkową).

Bielizna zakaźna, przed przekazaniem do brudownika, podlega odkażeniu w komorze

dezynfekcyjnej.

Wyprana bielizna dostarczana jest do części czystej, gdzie jest przeglądana, reperowana,

czasowo magazynowana i sukcesywnie wydawana na oddziały.

Zachowany jest całkowity rozdział bielizny czystej od bielizny brudnej.

7.  Gromadzenie, transport, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych.

Odpady medyczne w szpitalu segregowane są w miejscu powstawania i składane do

pojemników (tekturowych, plastikowych) jednorazowego użytku lub worków foliowych.

Odpady z poszczególnych oddziałów są systematycznie (przynajmniej raz na dobę)

przekazywane do pomieszczenia magazynowego usytuowanego przy byłej spalarni; do

gromadzenia i transportu odpadów niebezpiecznych używa się wyłącznie worków

czerwonych, oznaczonych symbolem oddziału. Ciągi komunikacyjne służące do transportu

odpadów są wspólne z innymi użytkownikami.

Szpital posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz prowadzi

stosowną dokumentację ilości i rodzaju przekazanych odpadów. Odbiorcą odpadów

niebezpiecznych jest firma ”EKO-ABC” z Bełchatowa, zapewniająca własny transport.
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Postępowanie z odpadami medycznymi w zakładach otwartej opieki zdrowotnej

odbywa się analogicznie jak w szpitalu, są gromadzone w sposób bezpieczny dla personelu

i środowiska, w typowych pojemnikach plastikowych lub kartonowych. Odpady przed

wywiezieniem przechowywane są w zamkniętych pomieszczeniach, niedostępnych dla osób

postronnych. Nie stwierdzono przypadków niewłaściwie prowadzonej segregacji.

Wszystkie obiekty, łącznie z gabinetami prywatnymi, posiadają zawarte umowy na odbiór

odpadów niebezpiecznych, głównym odbiorcą jest firma ”EMKA” z Żyrardowa.

Ze względu na wcześniej określony plan kontroli na 2007r., nie przeprowadzono

przeglądu wszystkich zakładów pod kątem wdrażania zasad postępowania określonych

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.08.07 (obowiązuje od 23.09.07). Głównym

problemem, odnoszącym się do tego rozporządzenia, wydaje się brak odpowiednich

warunków do czasowego przechowywanie odpadów (szpital - chłodzonego pomieszczenia).

Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach metalowych i wywożone na

wysypisko. Wywozem zajmują się koncesjonowane zakłady ze Skierniewic, Miedniewic

i Rawy Mazowieckiej. Otoczenie śmietników utrzymane jest w sposób właściwy.

Podczas kontroli nie stwierdzono w odpadach komunalnych domieszek odpadów

niebezpiecznych oraz przypadków spalania odpadów we własnych kotłowniach.

8.  Bloki żywienia

Nadzorowano blok żywienia w Woj. Szpitalu Zespolonym tj. kuchnię główną, kuchnię

mleczną i kuchenki oddziałowe. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 4 kontrole

sanitarne ukierunkowane na:

- jakość i sposób żywienia pacjentów przez firmę cateringową GREK RTC S.A.

(z siedzibą w Zgierzu), która  nadal świadczy dla szpitala powyższą usługę,

- potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.

2006r. (Dz. U. Nr 213 poz.1568), w odniesieniu do bloku żywieniowego szpitala,

a dzierżawionych pomieszczeń przez w/w firmę (pismo: PWIS–NSHŻ-4923/9/06

z dn. 23.05.2006r).

Uwag do jakości posiłków nie wnoszono. Kontrola kompleksowa bloku

żywieniowego wykazała, że firma opracowała oraz wdrożyła instrukcje i procedury w ramach

GHP/GMP oraz prowadzi stosowne zapisy z tych czynności. Rozpoczęto również wdrażanie

systemu HACCP.

Warunki sanitarno-techniczne kuchni mlecznej oceniono jako dobre. Nie wnoszono

zastrzeżeń do sposobu przyrządzania i przechowywania gotowych mieszanek mlecznych,

marchwianki i herbatek, które przygotowywane są w niewielkich ilościach, po kilka porcji
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rodzajowo. Nad prawidłowym stanem sanitarnym kuchenki i żywieniem małych pacjentów

czuwa nadal pielęgniarka oddziałowa oddziału dziecięcego.

W kuchni mlecznej wdrożono zasady  GHP/GMP.

9. Dezynsekcja i deratyzacja

Na terenie powiatu nie stwierdza się w obiektach służby zdrowia zagrożeń ze strony

gryzoni i owadów szkodliwych sanitarnie.

W 2007 r. nie zachodziła potrzeba przeprowadzania w szpitalu akcji dezynsekcyjnych

i deratyzacyjnych. W związku z rezygnacją z pralnictwa i przejściem na cateringowy system

żywienia warunki rozwoju gryzoni i owadów szkodliwych sanitarnie zostały w dużym

stopniu ograniczone. Deratyzacje i dezynsekcje wykonywane były punktowo, w miarę

potrzeb, preparatami dostępnymi w handlu, przez dwóch etatowych pracowników szpitala

(dezynfektorów).

Również zakłady lecznictwa otwartego prowadziły dezynsekcje i deratyzacje wyłącznie we

własnym zakresie.

10. Prosektoria

Nadzorowany jest stan sanitarno-techniczny 2 prosektoriów, zlokalizowanych przy

Woj. Szpitalu Zespolonym oraz przy cmentarzu komunalnym w Skierniewicach.

Pomieszczenia prosektorium szpitalnego są wydzierżawione (z wyj. gabinetu

lekarskiego i jednego sanitariatu ) firmie prywatnej. Stan sanitarno-techniczny i funkcjo-

nalność zakładu dobra. Prosektorium to posiada wydzielone pomieszczenie chłodnicze

z 8 miejscami do przechowywania zwłok. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia jest właściwe,

urządzenia chłodnicze sprawne.

Odpady posekcyjne przekazywane są do utylizacji termicznej za pośrednictwem szpitala.

W prosektorium przycmentarnym wykonywane są sekcje prokuratorskie. Wyposażenie

w sprzęt i urządzenia jest właściwe, urządzenia chłodnicze sprawne. Obiekt posiada szafę

chłodniczą z 6 miejscami do przechowywania zwłok. Odpady do utylizacji termicznej

odbierane są przez firmę TPO S.p. z o.o. w Łodzi.

Bieżący stan sanitarno - porządkowy obu prosektoriów nie budzi zastrzeżeń,

zabezpieczenie w środki dezynfekcyjne jest dobre.
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11. Gospodarka ściekowa

Budynki szpitalne odprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej, a następnie do

oczyszczalni miejskiej. Ścieki z oddziału zakaźnego, przed wprowadzeniem do kanalizacji, są

dezynfekowane na terenie szpitala.

Lecznictwo ambulatoryjne w mieście odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej. Na wsiach

do kanalizacji podłączone są 3 NZOZ-y (Bolimów, Głuchów, Lipce Reymontowskie).

Pozostałe obiekty wiejskie zbierają ścieki do zbiorników bezodpływowych.

12.  Porządek, czystość i estetyka otoczenia obiektów

Podczas kontroli nie wnoszono z reguły zastrzeżeń do stanu sanitarnego

otoczenia placówek służby zdrowia. Kilka zakładów wiejskich (NZOZ-ów) funkcjonuje

w budynkach o nieodpowiedniej estetyce zewnętrznej (pęknięcia tynków, odpadająca farba

z elewacji), przylegający teren posiada uszkodzone lub skorodowane ogrodzenia. Dotyczy to

NZOZ-ów w Makowie, Słupi, Nowym Kawęczynie i Bolimowie. Nieruchomości te stanowią

aktualnie mienie komunalne (gminne).

13. Ocena działalności zespołów d/s zakażeń szpitalnych

Profilaktyka zakażeń zakładowych realizowana jest w szpitalu zgodnie z zapisami

ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Zarządzeniem Nr 51 dyrektora szpitala z dnia

09.08.2007r. powołany został 3 - osobowy zespół kontroli zakażeń i komitet kontroli zakażeń,

skład którego stanowi przewodniczący zespołu kontroli zakażeń i przedstawiciele komórek

organizacyjnych szpitala odpowiadających za planowanie i realizację przedsięwzięć.

Zarządzenie określa ogólne zadania zespołu i komitetu oraz wyznacza w oddziałach

klinicznych i poradniach specjalistycznych pełnomocników d/s współpracy z zespołami

w zakresie rejestracji zakażeń i wdrażania profilaktyki. Praca zespołu i komitetu zakażeń

opiera się na planach pracy, określanych na dany rok kalendarzowy.

Realizacja programu nadzorowania i zapobiegania zakażeniom szpitalnym prowadzona jest

w wyczerpującym zakresie. Opracowano i zatwierdzono ogólny standard ,,profilaktyka

i zwalczanie zakażeń zakładowych" i podstandardy odnoszące się do postępowania

z narzędziami medycznymi oraz procesów mycia i dezynfekcji. Obowiązujące na

stanowiskach pracy procedury w sprawie minimalizacji ryzyka wystąpienia zakażeń dotyczą

poszczególnych obszarów postępowania p/epidemicznego, jak również zasad bezpiecznego

wykonywania określonych czynności medycznych. Wprowadzono rutynowe kontrolowanie

i monitorowanie czystości mikrobiologicznej w oddziałach szpitalnych. Ustalono zasady



—   16   —

rejestracji i monitorowania drobnoustrojów alarmowych oraz antybiotykoterapii i profilaktyki

antybiotykowej. We wszystkich jednostkach organizacyjnych szpitala pełniono bieżący

nadzór epidemiologiczny, ukierunkowany na sprawdzanie przestrzegania wymaganych

procedur i prawidłowości wykonywania przez personel czynności p/epidemicznych.

 Systematycznie prowadzono szkolenia w zakresie profilaktyki zakażeń.

W przypadkach wystąpienia zakażenia lub stwierdzenia drobnoustroju alarmowego

podejmowano interwencje sprowadzające się do przeprowadzania wywiadów i rozpoznania

epidemiologicznego oraz wydawania stosownych zarządzeń.

W 2007 r. zarejestrowano w szpitalu łącznie 19 przypadków zakażeń w tym:

- w oddziale położniczym  - 3

- w oddziale nefrologii  - 2

- w oddziale wewnętrznym  - 1

- w oddziale chirurgicznym  - 3

- w oddziale intensywnej terapii  - 10

Czynnikami etiologicznymi zakażeń były drobnoustroje rodzaju Staphylococcus aureus,

Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Acinetobacter baumani.

Działalność zespołów d/s zakażeń aktualnie koncentruje się na modyfikacji dotychczasowych

i opracowywaniu dalszych procedur epidemiologicznych (powiązanych z określonymi,

konkretnymi rodzajami profilaktyki medycznej), adekwatnie do dostrzeganych zagrożeń oraz

zmieniających się przepisów (wymagań). Podejmowane są działania w celu stworzenia

komputerowej bazy danych dot. zgromadzonych informacji oraz dostosowaniem warunków

technicznych pracowni mikrobiologicznej do wymogów Normy Polskiej i zwiększonego

zakresu badań diagnostycznych.

III.  HIGIENA ŚRODOWISKA

Wykonywane zadania dotyczyły stanu sanitarnego obiektów użyteczności

publicznej oraz warunków zdrowotnych środowiska w miejscach odpoczynku.

W dalszym ciągu najważniejszymi obiektami, o potencjalnie największym możliwym

wpływie na zdrowie ludzi, były urządzenia zaopatrzenia w wodę do spożycia, basen

kąpielowy, kąpieliska otwarte, usługi hotelarskie oraz miejsca świadczenia usług fryzjersko-

kosmetycznych i odnowy biologicznej. Kontynuowano kontrole urządzeń wentylacyjnych

w obiektach użyteczności publicznej. W okresie letnim dokonano kontroli i oceny zagrożeń

związanych z transportem publicznym.
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Zaopatrzenie w wodę do spożycia.

        W Skierniewicach (ok. 48,8 tys. mieszkańców) funkcjonuje jeden wodociąg zaopatrzenia

zbiorowego (komunalny) oraz wodociąg Instytutu Warzywnictwa, zaopatrujący lokale

zakładowe. Dostarczają one wodę dobrej jakości i zaopatrują szacunkowo ok. 47 tys.

mieszkańców miasta. Wodociąg komunalny zaopatruje w wodę także miejscowości przyległe

miastu, z terenu Gminy Skierniewice.

Spośród 27 wodociągów sieciowych wiejskich 4 podają wodę o nieodpowiedniej

jakości (podwyższona mętność, barwa oraz zawartość żelaza i manganu).

Wodociągi rozprowadzające wodę o nieodpowiedniej znajdują się w Gminie Godzianów,

korzysta z nich 2,7 tys. osób.

Na terenach wiejskich funkcjonuje także jeden wodociąg zakładowy zaopatrujący osiedle

Nadleśnictwa w Zwierzyńcu (Gm. Maków), podaje on wodę dobrej jakości.

Ogółem na terenie powiatu ziemskiego, na ogólną liczbę ludności ok. 37,7 tys., wodę

z wodociągów sieciowych posiada ok. 34,4 tys., co stanowi  91,2 % mieszkańców.

Nie zwodociągowane miejscowości znajdują się jeszcze w gminach Kowiesy i Nowy

Kawęczyn. Aktualnie trwają prace zmierzające do zwodociągowania tych terenów.

Zanieczyszczenia bakteriologiczne wody przeznaczonej do spożycia nie stanowią

problemu – stwierdzono je tylko w próbie pobranej z wodociągu na terenie Gm. Lipce Reym.

Powtórzone natychmiast badania prób wody nie wykazały skażenia.

Kąpieliska i basen kąpielowy.

W 2007 r. jakość wody w kąpielisku „Zadębie” na zbiorniku na rzece Łupi

w Skierniewicach była wyraźnie lepsza niż w roku poprzednim. Woda utrzymywała

odpowiednie parametry, chociaż np. pod względem przezroczystości rzadko przekraczała

wymagane minimum 1 metra. Rozwój glonów tworzących zakwity w zbiorniku Zadębie

w znacznym stopniu zależy od warunków pogodowych i trudno jest obecnie stwierdzić czy

poprawa będzie miała trwały charakter. Przez cały czas czynna była wypożyczalnia sprzętu

pływającego, wypoczywającym zapewniono toalety przenośne. Podobnie, nie stwierdzano

znaczących zanieczyszczeń na kąpielisku zwyczajowym na rzece Rawce.

Odpowiednie komunikaty o możliwości kąpieli przekazywano lokalnym mediom i władzom

samorządowym.

Największym problemem kąpielisk jest brak zapleczy sanitarnych z wodą bieżącą.
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Na pływalni NAWA w Skierniewicach, podobnie jak w latach poprzednich, nie

notowano zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

Stan czystości powietrza atmosferycznego.

Punkty pomiarowe zlokalizowane są w Skierniewicach. Dla badanych (na jednym

stanowisku) SO2 , NO2 i pyłu zawieszonego nie stwierdzono przekroczeń. W drugim punkcie

zlokalizowana jest stacja pomiarowa LVS pobierająca próby pyłu zawieszonego z separacją

PM 10. Analizy pyłu PM 10 wykonuje WSSE w Łodzi.

Służba zdrowia.

 Nadzór prowadzony przez Sekcję Nadzoru HŚ sprowadza się do kontroli postępowania

z bielizną, odpadami, zaopatrzenia w wodę, stanu prosektoriów, stanu technicznego

pomieszczeń lecznictwa ambulatoryjnego oraz otoczenia budynków. Powyższa problematyka

została poruszona w ustępie II-gim dot. stanu sanitarno-higienicznego zakładów służby

zdrowia.

Usługi hotelarskie.

Nie zanotowano znaczących zmian tak w ilości, jak i w jakości świadczonych usług.

Nadal na nadzorowanym terenie brak jest obiektów kategoryzowanych oraz bazy

o wyższym standardzie mogącej przyjąć większą ilość klientów.

Woda we wszystkich obiektach z wodociągów sieciowych o dobrej jakości.

Aktualnie trwa jednego obiektu o podwyższonym standardzie usług.

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej.

Toalety ogólnie dostępne – na terenie miasta funkcjonuje tylko jedna skanalizowana

toaleta komunalna (z obsługą), znajdująca się przy targowisku miejskim. Budynek

i urządzenia tej toalety są wyeksploatowane i wymagają częstych bieżących napraw.

Mieszkańcy miasta mają też możliwość skorzystania z kilku innych toalet przy takich

obiektach, jak: dworce PKP i PKS, cmentarze, kluby i hale sportowe. Oprócz pojedynczych

toalet przy cmentarzach typu TOI-TOI, wszystkie pozostałe zaopatrzone są w bieżącą wodę

ciepłą i zimną, podłączone do kanalizacji miejskiej, ze stałą obsługą utrzymującą czystość.

Najwyższy standard toalet posiada nadal dworzec PKP.

Dezynfekcje urządzeń i pomieszczeń prowadzone są na bieżąco.

Brak postępów w sprawie budowy toalety zastępującej zlikwidowaną w centrum miasta.
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Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej – warunki wykonywania

tego rodzaju usług ocenia się pozytywnie. We wszystkich zakładach stosuje się środki

dezynfekcyjne do narzędzi, a w gabinetach kosmetycznych także do rąk. W zakładach

kosmetycznych obowiązuje sterylizacja narzędzi w pakietach, bądź stosowanie narzędzi

jednorazowych. Pranie bielizny (fartuchy, pelerynki, ręczniki) z reguły wykonuje właściciel

zakładu we własnym domu. Coraz częściej stosowane są ręczniki jednorazowego użytku.

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi jest analogiczne jak w służbie zdrowia. Wszystkie

istniejące zakłady są dostosowane do obowiązujących wymagań. Z obserwacji wynika, że

klienci nadal zbyt małą uwagę przywiązują do egzekwowania obowiązku podania im świeżej,

czystej pelerynki, czy też pobierania narzędzi z miejsca oznaczonego jako „narzędzia czyste”.

Dworzec PKS, PKP, stacje PKP, środki komunikacji publicznej – stan sanitarny

i porządkowy w poczekalniach dla podróżnych obecnie w większości dobry.

Brak uwag do jakości sprzątania w największym dworcu – PKP Skierniewice.

We wszystkich obiektach zdarzają się akty wandalizmu, szczególnie dotyka to

wyposażenia toalet i wymaga szczególnego nadzoru przez właścicieli.

Nadal negatywnie oceniana jest stacja PKP w Rawce, budynek przeznaczony do rozbiórki.

Prowadzono działania w kierunku poprawy warunków na stacji w Sierakowicach - nie

uzyskano znaczących wyników.

Otoczenie  dworców  PKS  i  PKP  oraz  plac  manewrowy  PKS  w  Skierniewicach  są

oceniane dobrze. Utrzymaniu czystości sprzyjałoby uporządkowanie systemowe miejsc

parkingowych przy dworcach.

Przez cały rok trwała przebudowa linii kolejowej ze Skierniewic w kierunku Łodzi.

Pasażerowie na całej jej długości w obrębie miasta i powiatu do chwili obecnej korzystają

z peronów, o prowizorycznie wykończonej nawierzchni.

Kontrole autobusów (linie miejskie i podmiejskie) oraz pociągów (podmiejskich) nie

wykazały zaniedbań. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że oceniano stopień przygotowania

ich do wyjazdu, a na trasie stan może ulec pogorszeniu.

Z powodu prac modernizacyjnych na stacji PKP w Skierniewicach sprzątanie pociągów

odbywa się w dość trudnych warunkach (donoszona woda).

Obiekty kulturalno-widowiskowe i sportowe. Stan sanitarno-porządkowy dobry.

Nie zachodziła konieczność podejmowania działań represyjnych.
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Oprócz w/w dziedzin nadzorowano także inne obiekty: Dom Dziennego Pobytu

w Sk-cach, park miejski, cmentarze, „Skate Park” na os. Widok, stacje benzynowe, apteki,

samochody pogrzebowe. Bieżący stan sanitarno-porządkowy oceniano z reguły jako dobry.

Interwencje od mieszkańców.

W 2007 r. wpłynęła do PSSE porównywalna ilość interwencji (23) jak w latach

poprzednich (2003 r. - 32; 2004 r. - 27; 2005 r. – 26; 2006 r. – 21). Tylko dwie interwencje

dotyczyły problematyki będącego pod stałym nadzorem Inspekcji Sanitarnej – jakości wody

z wodociągów w Skierniewicach i Makowie. Większość pozostałych skarg dotyczyła stanu

porządkowego posesji (śmieci, ścieki, czystość na klatkach schodowych i w piwnicach

domów wielorodzinnych) lub złych warunków lokalowych (np. wilgoć, zagrzybienie).

Dwie sprawy przekazano do załatwienia wg kompetencji innym instytucjom.

Podział tematyczny i liczba wnoszonych interwencji w latach 2003-2007.
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IV.   HIGIENA  ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

  Celem działania jest zapobieganie chorobom zakaźnym i niezakaźnym, wynikającym ze

spożywania żywności nieodpowiedniej jakości. Realizowane przez PSSE zadania

ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do

obrotu żywności. Prowadzone działania dotyczyły:

· oceny warunków sanitarno-higienicznych i technicznych produkcji, sprzedaży, transportu

środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,

· oceny jakości zdrowotnej produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności, materiałów

do kontaktu z żywnością krajowych oraz importowanych poprzez ocenę wizualną i/lub

laboratoryjną próbek żywności pobieranych w ramach urzędowej kontroli żywności

i monitoringu.

· kontrolę wycofanej z obrotu żywności, kosmetyków i przedmiotów użytku w ramach

systemu wczesnego ostrzegania o pojawiających się produktach niebezpiecznych na rynku

(RASFF, RAPEX).

· zaplanowaną corocznie politykę przedsięwzięć dla powiatu w oparciu o wytyczne GIS.

Sytuacja w obszarze bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu

żywności na terenie powiatu jest zadawalająca. Sukcesywnie zmniejsza się liczba

stwierdzanych nieprawidłowości sanitarno-technicznych i higienicznych w obiektach

produkcji i obrotu żywnością. Właściciele zakładów, w ramach prowadzonej systemów GHP

(dobra praktyka higieniczna) i GMP (dobra praktyka produkcyjna), modernizują je na miarę

swoich możliwości finansowych i usuwają bieżące nieprawidłowości, tak by produkowana

i wprowadzana do obrotu żywność była bezpieczna.

W trakcie kontroli sanitarnych przypominano przedsiębiorcom branży żywnościowej

o obowiązku opracowania i wdrożenia systemu analizy krytycznych punktów kontroli

(HACCP), który do tej pory wprowadzono w niewielu zakładach na terenie naszego powiatu.

Aktualnie certyfikowany system HACCP posiada tylko Zakład Cukierniczy J. Chojecki,

Polski Ogród, VOG Polska, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sk-cach, Fructodor.

W roku sprawozdawczym rozpatrzono 12 interwencji ludności, dotyczących głównie

sklepów spożywczych (7), z których zasadnych było 6. Najczęściej dotyczyły one

niewłaściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego - głównie wędlin oraz produktów

nabiałowych, niewłaściwego stanu sanitarnego, nieprawidłowych warunków

przechowywania, produktów przeterminowanych.
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W następstwie stwierdzenia rażących zaniedbań sanitarnych nałożono na właścicieli obiektów

żywnościowych 10 mandaty karne na sumę 2900 zł. Wydano 28 decyzji administracyjnych,

w tym jedną zarządzającą czasowe przerwanie produkcji lodów (zakład INTIMO w Sk-cach)

oraz dwie zakazujące wprowadzenia do obrotu zanieczyszczonych produktów importowanych

(firma VOG Polska Sp. z oo. w Sk-cach). Wystosowano odpowiednie powiadomienie

informacyjne w ramach systemu RASFF, by przedmiotowe produkty nie trafiły na rynek Unii

Europejskiej.

W trosce o zdrowie konsumenta zbadano laboratoryjnie i oceniono ogółem 435 próbki

środków spożywczych, w tym 100 pochodzące z importu, pobrane w ramach urzędowej

kontroli żywności i monitoringu oraz w ramach skarg konsumentów na niewłaściwą jakość

wprowadzonej do obrotu żywności.

Z 335 zbadanych próbek żywności krajowej zdyskwalifikowano 10, z uwagi na niewłaściwe

oznakowanie (1), obecność zanieczyszczeń biologicznych (7), obecność szkodników i ich

pozostałości (1) oraz niewłaściwe cechy organoleptyczne (1).

Natomiast ze 100 zbadanych próbek z importu zdyskwalifikowano 6, w tym z powodu

niewłaściwe oznakowanie (1) i obecności zanieczyszczeń biologicznych (5).

W ramach systemu RASFF (unijny system wczesnego ostrzegania o produktach

niebezpiecznych w żywności) prowadzono na terenie powiatu postępowanie dla 16

zgłoszonych powiadomień alarmowych dot. zakwestionowanych środków spożywczych

z uwagi na zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne. Jednocześnie wystosowano dwa

powiadomienia alarmowe dla zakwestionowanego maku i orzechów nerkowca „KRESTO”

(zanieczyszczenia biologiczne). We wszystkich przypadkach przedsiębiorcy podjęli działania

zmierzające do wycofania produktów niezgodnych z wymaganiami w ramach uruchomionych

procedur wycofania.

Natomiast zgodnie z syst. RAPEX prowadzono działania dla 21 zarejestrowanych produktów

kosmetycznych nie zgłoszonych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach.

W roku sprawozdawczym nadzorowano ogółem 650 obiektów, tj.:

· produkcji żywności - 43,

· obrotu żywnością - 428,

· żywienia zbiorowego – 159, w tym zamkniętego – 44,

· produkcji materiałów do kontaktu z żywnością – 1,

· punktami obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością – 3,

· środki transportu - 16 .
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Zakłady produkcji żywności – piekarnie, ciastkarnie, wytwornie wyrobów cukierniczych,

                                               młyny, przetwórnie owocowo-warzywne, wytwórnie lodów.

Podczas kontroli sanitarnych zwracano szczególną uwagę na stosowane surowce do

produkcji, identyfikacje dostawców i odbiorców, prawidłowość procesów technologicznych,

realizację GHP, GMP i HACCP oraz sprawność urządzeń chłodniczych.

Ogólnie stan w zakładach oceniono jako zgodny z wymaganiami, chociaż w 3 obiektach

stwierdzono uchybienia sanitarno-techniczne i wydano decyzje administracyjne. Między

innymi wstrzymano produkcję lodów ze względu na obecność bakterii rodzaju

Enterobacteriaceae, co świadczy o nieprzestrzeganiu wymagań higienicznych podczas

produkcji.

System HACCP funkcjonuje w 6 obiektach (Zakład Cukierniczy J. Chojecki, Fructodor,

Polski Ogród, młyn Rochalski, piekarniach TESCO i Maków), wdrażanie tego systemu

rozpoczęto w 7 innych zakładach. We wszystkich obiektach obowiązują zasady dobrej

praktyki higienicznej, w większości wprowadzono dobrą praktykę produkcyjną.

Zaniedbania natury sanitarno-porządkowej stwierdzono w 2 zakładach, w których

zastosowano karanie mandatowe.

Zakłady obrotu żywnością - sklepy spożywce, supermarkety,  kioski spożywcze, magazyny

hurtowe, targowisko miejskie, obiekty ruchome i tymczasowe, środki transportu, sprzedaż

bezpośrednia i na odległość (internetowa).

W oparciu o znowelizowane przepisy prawa żywnościowego zmodernizowano wiele

sklepów, przez co uzyskano poprawę ich funkcjonalności, stanu technicznego pomieszczeń,

wyposażenia oraz estetyki. Odnotowuje się stale zwiększającą liczbę nowoczesnych urządzeń

chłodniczych z automatyczną regulacją, co poprawia warunki przechowywania środków

spożywczych łatwopsujących się i umożliwia się ich właściwą segregację. Corocznie

zwiększa się liczba sklepów wyposażonych w klimatyzację. Prawie we wszystkich

skontrolowanych obiektach obrotu żywnością są opracowane i wdrożone zasady GHP oraz

sporządzane zapisy z ich przestrzegania. Tam gdzie stwierdzono nieprawidłowości wydawano

zarządzające decyzje administracyjne (17), jak również stosowano karanie mandatowe

(7 mandatów na łączną kwotę 2000 zł).

System HACCP funkcjonuje w supermarketach TESCO, Kaufland, Carrefour

i dyskoncie spożywczym PLUS oraz w hurtowni i składzie celnym VOG Polska.

Przystąpiono do wdrażania systemu w 11 kolejnych zakładach obrotu żywnością.
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Zakłady żywienia zbiorowego:

otwarte - restauracje, bary, pizzerie, punkty małej gastronomii, pijalnie piwa,

zamknięte – bufety, bursa, żłobek, stołówki (pracownicze, szkolne, przedszkolne).

Większość skontrolowanych zakładów oceniono jako zgodne z wymaganiami. Tylko

w kilku przypadkach stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-techniczne i higieniczne.

Wydano stosowne decyzje zarządzające (8), zastosowano jedno karanie mandatowe -

zaniedbania higieniczne usunięto niezwłocznie.

W większości zakładów opracowano i przestrzega się zasad GHP /GMP.

W 4 zakładach żywienia zbiorowego otwartego wdrożono system HACCP (PMG Tesco).

Odnotowano podejrzenie zatrucia pokarmowego w bursie koedukacyjnej w Sk-cach (nie

ustalono źródła i czynnika etiologicznego zatrucia).

Produkcja materiałów do kontaktu z żywnością

Jedynym zakładem w tej grupie obiektów jest „Veriplast Poland”, który produkuje

oraz  importuje  materiały  i  wyroby  do  kontaktu  z  żywnością.  Posiada  dobre  warunki  do

produkcji folii i naczyń jednorazowego użytku, głównie dla zakładów mleczarskich oraz

małej gastronomii. Placówka dysponuje zapleczem laboratoryjnym i posiada certyfikat

ISO 9001:2000.

V.    STAN SANITARNY ŚRODOWISKA PRACY

W 2007 roku w ewidencji pionu Higieny Pracy znajdowały się 294 zakłady Pracy

(211 w mieście, 83 w powiecie ziemskim), zatrudniające ogółem 10213 pracowników.

Najliczniejszą grupę - 118 obiektów stanowią zakłady zatrudniające do 5 pracowników,

a najmniejszą - 9 zakładów zatrudniających ponad 250 pracowników.

W trakcie prowadzonych kontroli, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

środowiska pracy, zwracano uwagę na warunki higieniczne oraz ocenę ryzyka zawodowego

pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych (substancje i preparaty

niebezpieczne, w tym rakotwórcze oraz hałas, zapylenie, mikroklimat gorący i zimny)

i uciążliwych (oświetlenie, mikroklimat umiarkowany). Stopień narażenia określano m.in. na

podstawie wyników badań i pomiarów wykonywanych w środowisku pracy.

Stwierdzono, że w 13 zakładach 222 zatrudnionych pracowało w przekroczeniach

normatywów higienicznych czynników szkodliwych.

 Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej pracowników było narażonych na

ponadnormatywny hałas - 220 osób, mikroklimat zimny – 142 osoby, a tylko dwie
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w przekroczeniach dopuszczalnych wartości stężenia pyłu. Przykłady tych zakładów

przedstawia tabela Nr 1.

W następstwie postępowania pokontrolnego wydano ogółem 76 decyzji

administracyjnych, w tym:

- 2 nakazy na obniżenie poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych,

- 42 nakazy dotyczące przeprowadzenia pomiarów środowiskowych,

- 13 nakazów dot. określenia rodzaju i stopnia narażenia na czynniki szkodliwe

pracowników oraz opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

- 4 nakazy dot. poprawnego oznakowania pojemników z niebezpiecznymi substancjami

i preparatami chemicznymi oraz uaktualnienia kart charakterystyki chemikaliów,

- 2 nakazy dot. wykonania profilaktycznych badań lekarskich u zatrudnionych

pracowników,

- 2 nakazy dot. zainstalowania lub usprawnienia wentylacji stanowiskowej.

W wyniku działań Inspekcji Sanitarnej poprawiono warunki pracy 222 pracownikom

w 9 zakładach. Przykłady w tych zakładach przedstawiają tabele Nr 2 i 3.

W ramach postępowania w sprawie chorób zawodowych przeprowadzano wywiady

epidemiologiczne dotyczące podejrzenia choroby. W następstwie postępowania

administracyjnego wydano jedną decyzję stwierdzającą chorobę zawodową (wzw t. C

u pracownika służby zdrowia) oraz sześć negatywnych decyzji (dot. nowotworu złośliwego,

przewlekłego zatrucia i zapalenia spojówek, ubytku słuchu).

Inspekcja Sanitarna prowadziła również kontrole tematyczne dotyczące:

- nadzoru nad warunkami pracy, w tym kontroli oceny ryzyka zawodowego pracowników

narażonych na działanie czynników biologicznych w zakładach zajmujących się produkcją

żywności i w laboratoriach diagnostycznych.

Skontrolowano na terenie powiatu 4 laboratoria diagnostyczne. Stwierdzono, że tylko dwa

laboratoria prowadzą prace w narażeniu na zamierzone czynniki biologiczne należące do

grupy 2 i 3** i te posiadają odpowiednie środki hermetyczności mikrobiologicznej, są

odpowiednio oznakowane, a pracownicy poprawnie zabezpieczeni w środki ochrony

indywidualnej, utylizacja odpadów jest zorganizowana zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

We wszystkich jednostkach pracownicy są narażeni na niezamierzone czynniki biologiczne

grupy 2 i 3, narażenie na czynniki grupy 4 przyjmuje się na terenie powiatu jako nieistotne.

Prace laboratoryjne są prowadzone zgodnie z zasadą ALARA.
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Skontrolowano 21 zakładów branży spożywczej. W wyniku kontroli stwierdzono,

że w zakładach tych istnieją tylko niezamierzone czynniki biologiczne grupy 2 i 3**, mające

niekiedy działanie alergizujące (np. Bacillus subtilis) bądź produkujące toksyny

(np. Clostridium tetani). W tych zakładach główny nacisk położony jest na działania

profilaktyczne, tj. szkolenia pracowników, badania lekarskie okresowe, środki ochrony

indywidualnej, zapewnienie odpowied-nich warunków socjalno- higienicznych (co

wymagane jest również systemami GHP i HACCP). W 16 zakładach czynnik biologiczny

został ujęty w ocenie ryzyka na stanowisku pracy. Natomiast w przypadku 6 zakładów,

w których kontrola pod kątem czynnika biologicznego wykonywana była po raz pierwszy,

wydano decyzje nakazujące opracowanie narażenia na te czynniki - zarządzenia zostały

wykonane.

- nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie higieny pracy w małych zakładach

przetwórstwa drewna.

Nadzorowi PSSE podlega 6 zakładów, które zajmują się obróbką drewna - produkcją listew

i elementów budowlanych, tarcicy iglastej, wyrobem stolarki budowlanej z drewna

miękkiego, cięciem płyt meblowych wiórowych i montażem mebli. Zatrudnionych 107

pracowników jest przede wszystkim narażonych na wysoki (często ponadnormatywny)

poziom hałasu, stężenie pyłu całkowitego i respirabilnego oraz substancje chemiczne (ksylen,

octan etylu, etylobenzen, toluen).

Wydano 4 decyzje dot. wykonania pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,

wszystkie zostały wykonane. Pracownicy zaopatrzeni są profilaktycznie w ochronniki słuchu,

nawet na tych stanowiskach, gdzie poziom hałasu nie przekracza dopuszczalnych wartości.

- nadzoru nad stosowaniem czynników chemicznych w działalności zawodowej, zgodnie

z zasadami bhp i rozporządzeniem unijnym REACH, pod hasłem „Bezpieczne sprzątanie”.

Na terenie powiatu zatrudnionych jest 158 pracowników. Część z nich świadczy usługi

w tutejszych zakładach pod egidą 4 firm usługowo – sprzątających, których siedziby znajdują

się poza powiatem, a część pracuje w 102 zakładach na etacie sprzątacza. Pracownicy ci

narażeni są m. in. na działanie detergentów oraz szkodliwych czynników chemicznych

w postaci środków czyszczących oznakowanych symbolem R 35 (żrące) lub biobójczych.

Do końca 2007r. nie zgłoszono żadnego podejrzenia choroby zawodowej związanej

z narażeniem na te czynniki.

Uczestnictwo w realizacji zadań systemu RAPEX, informującego o niebezpiecznych

produktach (tu: chemiczne substancje i preparaty niebezpieczne) pojawiających się w handlu

i wymagającego odpowiedniego działania ze strony państw Unii Europejskiej, obligowało
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Inspekcję Sanitarną do prowadzenia kontroli obecności sygnalizowanych na rynku

chemikaliów, a w przypadku ich identyfikacji w sklepach i hurtowniach, do wycofania

z obrotu (m.in. kleju do dętek „red sun”, odkamieniaczy, farb malarskich „artist oil”).

Ponadto w ramach promocji zdrowia prowadzono akcję informacyjną w zakładach, których

dotyczy rozporządzenie REACH. Informowano właścicieli lub kierowników o zasadach

działania tego rozporządzenia i o konsekwencjach jego nieprzestrzegania. Zwracano uwagę

na potrzebę uzyskania aktualnych kart charakterystyk przez ostatniego użytkownika.

Na polecenie WSSE przeprowadzono ankietyzację w zakładach na temat stanu wiedzy

właścicieli o rozporządzeniu REACH. Stwierdzono, że większość z nich nie posiadała w tym

zakresie dotychczas żadnych informacji.

Przekroczenia normatywów higienicznych.                                                           Tabela Nr 1.

Nazwa i adres zakładu pracy Zatrudnienie
ogółem

Nazwa
czynnika Stanowisko

Liczba prac.
zatrudnionych

w
przekroczeniu

POLSKI OGRÓD Sp. z o.o. .
Oddział Zamrażalnia  Przetwórnia

Owocowo-Warzywnego,
96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 20

367 hałas
mikrokli –
mat zimny

Wydział P-1
stanowiska sortowania,
pakowania, odbioru kartonów,
obsługi stołu obrotowego,
obsługa stacji wyparnej

142

,,REYDRÓB"   Ubojnia Drobiu
Lipce Reymontowskie 67 hałas stanowisko skubania kurcząt 10

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
 Proszkownia Mleka

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 83

22 hałas stanowiska aparatowego 5

EURO - MAK
96-126 Maków ul. Przemysłowa 24 hałas

stanowisko pracowników
produkcyjnych obsługujących
załadowarka butelek

7

„FRUCTODOR”  Sp. z o.o.99-417
Bolimów, ul. Senatorska 83 76 hałas obsługa linii sortowania 9

BEFSTAL Sp.z o.o.

Skierniewice ul. Domarasiewicza  3/5
42

hałas

pył

całkowity

stanowisko ślusarza

stanowisko spawaczy

1

2

Przedsiębiorstwo Metalowe „ Kons – Met

„Słomków ul. Nad Struga 96-124 Maków

28 hałas stanowisko ślusarza- spawacza 1

FERROXCUBE POLSKA
96-100 Skierniewice ul. Zwierzyniecka 2 586

hałas stanowisko obsługi szlifierki 3

AUTOBAR PACKAGING POLAND
Sp.z o.o.

96-100 Skierniewice ul. Mszczonowska
75 /83

243
hałas obsługa młyna do mielenia

odpadów folii
obsługa wtryskarek

24

FAELBUD Oddział Skierniewice
96-100 Skierniewice ul. Czerwona 18 A 37

hałas hala produkcyjna I
hala produkcyjna II

8

PILKINGTON IGP Sp.  z o .o .Oddział
Mazowsze w Skierniewicach

 96-100 Skierniewice ul. Przemysłowa 4

133 hałas stanowisko obsługi
automatycznej piły do cięcia

pionowego
stanowisko emaliowania

6

PPHU „TRANS – KOM „ Strzyboga  20
 96-115 Nowy Kawęczyn 35

hałas stanowisko betoniarza 2

Wojewódzki Szpital Zespolony
96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 1

663 hałas stanowisko stolarza
2
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Poprawa warunków pracy w 2007 r. dotycząca przekroczeń NDS i NDN.           Tabela  NR  2.

L.p

Nazwa i adres
zakładu pracy Ogółem

zatrudnio
-nych

Czynnik

Liczba
pracowników,

dla których
dokonano
poprawy

Działania techniczno-organizacyjne,
likwidacja stanowisk pracy itp.

1.

Lasy Państwowe
Nadleśnictwo
Skierniewice
Maków 48 wibracja 1

-siedzisko operatora ciągnika zrywkowego
zostało oddane do naprawy i konserwacji,
wszyto odpowiednie wkładki amortyzujące
wibrację oraz skrócono czas narażenia na
wibrację

2.

Piekarnia
Cukiernia Marek
Podlewski
Skierniewice 19 pył

całkowity 3

-wprowadzono system zmywania podłóg po
każdym etapie produkcji gdzie używana jest
mąka . Stosowane są osłony w taki sposób,
aby pył mąki wydobywający się
z dzieży był jak najmniejszy.

3.
HEMITEX
Sp z o.o.
Strobów 2 15 hałas 4

-uszczelniono młyn materiałem
dźwiękochłonnym. Pracownicy stosują
atestowane ochronniki słuchu.

4.

RAWENT-STAL
Sp.z o.o.
Skierniewice

169

hałas
pył

wibracja
czynniki
chem.

56

-dokonano wymiany frezów na inny typ,
które nie powodują nadmiernego hałasu
-wprowadzono zasady odpowiedniego
mocowania frezowanych przedmiotów,
co ograniczyło drgania i hałas
- skrócono czas pracy
- pracownicy stosują ochrony – atestowane
ochronniki słuchu dobrane do rodzaju
narażenia

5.

Chemiczne
Czyszczenie
Odzieży Z.
Żelisławska
Skierniewice,

2
tertachlor

o-eten 2
-dokonano modernizacji i remontu  pralnicy
-zainstalowano odpowiednią wentylację

Poprawa warunków pracy w 2007 r. innych,
niezwiązanych z przekroczeniami NDS i NDN.                                                   Tabela  NR  3.

L.
p.

Nazwa adres
zakładu pracy

Liczba pracowników,
dla których dokonano

poprawy
Czego dotyczyła poprawa?

1
Rawent Stal
Oddział Prod.
Skierniewice

145
-doprowadzono do należytego stanu hig-sanit. ściany
i sufity w pomieszcz. sanit. dla pracowników produkc.
- wydzielono pomieszczenie do spożywania posiłków
dla pracowników produkcyjnych

2 „TRANS – KOM”
 Strzyboga 20

7 - doprowadzono do należytego stanu higieniczno-
sanitarnego pomieszczenia socjalno–sanitarne

3 „KARMASZ”
Skierniewice

2 -zainstalowano odpowiednią  wentylację w
pomieszczeniu  montażowym

4
SGGW
Stacja

Doświadczalna
Skierniewice

2
-doprowadzono do należytego stanu sanitarno –
technicznego pomieszczenia laboratoryjne
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VI.    HIGIENA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

W 2007r. sprawowano nadzór bieżący i zapobiegawczy nad 103 obiektami, w tym:
92 placówkami oświatowo – wychowawczymi stałymi, 2 uczelniami wyższymi, oraz

9 sezonowymi placówkami wypoczynkowymi.

Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi i technicznymi w placówkach:

Stan techniczny obiektów.

W 2007r. nie stwierdzono placówek mieszczących się w budynkach

nieprzystosowanych do tego celu.

20 obiektów zlokalizowanych jest w budynkach wymagających remontów, odnowień,

poprawy stanu technicznego pomieszczeń sanitarnych i sal gimnastycznych lub naprawy

nierównej nawierzchni dróg i przejść. W każdym przypadku obowiązuje decyzja terminowa,

której wykonanie zaowocuje poprawą stanu technicznego. Część wcześniej wydanych zaleceń

już wykonano, szczególnie dotyczących termoizolacji budynków i wymiany stolarki okiennej.

Zwiększyła się liczba budynków, których stan techniczny ocenia się jako zły

(2006r.-13, 2007r.- 20). Dotyczy to budynków, które kilkadziesiąt lat są użytkowane przez

uczniów i nie przeprowadzano w nich gruntownych remontów. Główną przyczyną tego stanu

jest brak środków finansowych, a w sporadycznych przypadkach powodem jest brak

wykonawców.

Radykalnej poprawie uległ stan sanitarno-techniczny w Gimnazjum OHP w Sk-cach.

Przeprowadzono remont generalny obejmujący wymianę wszystkich podłóg w salach zajęć

i sanitariatach, dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Odnowiono również ściany i sufity

we wszystkich pomieszczeniach, wymieniono sprzęty, urządzenia i armaturę sanitarną.

Warunki do utrzymania higieny

Wszystkie budynki szkolne zaopatrzone są w wodę do spożycia z wodociągów

sieciowych lub własnych, posiadają kanalizację (centralną lub miejscową), posiadają także

ustępy wewnętrzne. Ponadnormatywna liczba uczniów na urządzenie ustępowe występuje

w 5 placówkach (szkoły podstawowe nr 2 i 4 w Skierniewicach, Zespół Szkół Integracyjnych

w Skierniewicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach oraz Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych w Głuchowie). Sytuacja taka zaistniała od momentu wprowadzenia

reformy oświatowej i na przestrzeni ostatnich dwóch lat roku nie ulega zmianie.
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Nadzór nad warunkami higieny pracy ucznia:

Wyposażenie w meble

W 2007 roku przeprowadzono ocenę mebli szkolnych i przedszkolnych pod kątem

posiadania przez nie certyfikatów. Sprawdzono łącznie warunki w 58 placówkach, z których:

22 posiada meble stare, bez certyfikatów; 11 – 25% mebli z certyfikatami;

4 – 50% meble z certyfikatami, w 15 – ponad 50% mebli z certyfikatami,

a  w  6  –  100%  mebli  posiada  certyfikat.  Generalnie  nowe  meble  ze  wszystkimi  atestami  są

w placówkach nowych lub na nowo wyposażanych.

We wszystkich salach szkolnych ławki ustawione są tak, aby światło naturalne padało z lewej

strony w stosunku do tablicy. Inne ustawienie ławek jest dopuszczane tylko wtedy, gdy

wymaga tego metodyka realizacji programu z określonych przedmiotów.

Rozkłady zajęć szkolnych

Wykonano analizy rozkładów zajęć 212 oddziałów. W 79% oddziałach rozkłady były

ułożone niewłaściwie - wartości procentowe są porównywalne z danymi z 2006r. Główne

zastrzeżenia dotyczyły nie zachowania równomiernego rozłożenia i różnorodności zajęć

w poszczególnych dniach tygodnia oraz występowanie pięciominutowych przerw między

lekcjami. Dyrektorzy szkół wyjaśniają, że błędy i nieprawidłowości podczas układania

rozkładów zajęć wynikają z :

- dostosowywania planu lekcji do zajęć na basenie, hali sportowej, boisku;

- dojazdu nauczycieli do szkół (szczególnie wiejskich);

- potrzeby wcześniejszego kończenia zajęć przez drugą zmianą.

Przerwy międzylekcyjne

Po kilkuletnich interwencjach sytuacja uległa znaczącej poprawie i w większości szkół

czas trwania przerw nie budził zastrzeżeń (szczególnie w mieście). Najczęściej przerwy

są skracane z powodu konieczności dostosowania czasu trwania zajęć do rozkładu jazdy

autobusu PKS lub szkolnego.

Klasopracownie

System gabinetowego nauczania dominuje w klasach programowo wyższych szkół

podstawowych, we wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Pracownię komputerową posiada 95% wszystkich szkół. 75 sal komputerowych

zlokalizowano w 57 szkołach. Pracowni komputerowej nie posiadają 3 placówki:

2 niepubliczne szkoły podstawowe w Zagórzu i Turowej Woli oraz Szkoła Filialna w Gzowie.
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W 27 szkołach, w których program nauczania przewiduje naukę chemii, jest 14 pracowni

metodycznych.

6 spośród 10 gimnazjów i 6 spośród 17 zespołów szkół posiadają w sumie 52,3 kg substancji

i preparatów chemicznych. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego ilość ta

zmniejszyła się o ponad 34 kg, ponieważ szkoły poddały utylizacji preparaty, których nie

wykorzystywały podczas zajęć. Wszystkie szkoły posiadają ich spis i gramaturę oraz karty

charakterystyki. Oznakowanie opakowań oraz stan zabezpieczenia w szkolnych pracowniach

– nie budziło zastrzeżeń. Nie było potrzeby wydawania decyzji zarządzających w celu

unormowania tego zagadnienia.

Żadna szkoła podstawowa nie posiada pracowni chemicznej, a kierownictwo niemal

wszystkich placówek pozbyło się przeterminowanych odczynników przekazując je do

utylizacji.

Sale gimnastyczne, boiska

Analizowano problem posiadania przez szkoły certyfikatów na sprzęt i urządzenia

sportowe. Spełnienie tego wymogu sprawdzono w 37 spośród 80 placówek i stwierdzono, że

tylko w 7 jednostkach skontrolowanych (19%) wszystkie sprzęty posiadają atesty

i certyfikaty. W szkołach zlokalizowanych na terenie powiatu ziemskiego 16 placówek nie

posiada infrastruktury do prowadzenia zajęć w-f. Zajęcia w tych placówkach odbywają się

głównie na korytarzach szkolnych, basenie i salach wynajmowanych. Spośród w/w 8 posiada

boiska, gdzie podczas sprzyjających warunków pogodowych odbywają się zajęcia.

Uczniowie szkół zarówno miejskich, jak i wiejskich coraz częściej korzystają

z miejskich hal sportowych lub basenu.

Ogrzewanie pomieszczeń

Wszystkie placówki posiadają instalacje centralnego ogrzewania, w żadnej nie

stwierdzono braku opału lub temperatury otoczenia poniżej wymaganych norm.

Prowadzenie dożywiania

Skontrolowano łącznie 53 obiekty. Stwierdzono, że w 47 podawano ciepłe posiłki,

w tym w 31 jednodaniowe dla 1356 uczniów, pełen obiad zjadało 761 uczniów. Liczba

jedzących ciepłe posiłki wzrosła głównie w wyniku dofinansowywania dożywiania przez

Urzędy Gminy, MOPS-y, GOPS-y i PCK.
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Śniadania szkolne w zorganizowanej formie stwierdzono tylko w 8 szkołach dla 146 uczniów.

Ciepłe napoje uczniowie piją przy okazji zjadania drugiego śniadania i tylko wtedy, gdy

zostaną im podane w szkole. W 10 placówkach napoje wypijało 1386 uczniów.

Większym powodzeniem niż w latach ubiegłych cieszy się picie mleka w ramach Programu

Narodowego. Chociaż „białe mleko” jest nieodpłatnie podawane dzieciom, to większym

zainteresowaniem cieszy się picie „mleka kolorowego”, za które rodzice robią symboliczną

dopłatę. Akcja obejmuje także dzieci wiejskie.

W nadzorowanych placówkach funkcjonują sklepiki szkolne i automaty do sprzedaży

wybranych artykułów spożywczych i przyborów szkolnych. Skontrolowano wszystkie,

przeterminowanych artykułów nie stwierdzono.

Opieka medyczna

Problem analizowano w 59 placówkach oświatowo – wychowawczych, stwierdzono,

że opiekę medyczną, zarówno lekarską jak i pielęgniarską, zapewniono wszystkim uczniom.

Pielęgniarki zatrudnione są na częściach etatów w placówkach miejskich, w 21 gabinetach

profilaktycznej opieki zdrowotnej. W pozostałych szkołach pracują zadaniowo, przeważnie

1 – 2 razy w miesiącu. Opieka lekarska wykonywana jest w poradniach dziecięcych

i ośrodkach w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, a dotyczy ona diagnozowania

problemów zdrowotnych i wykonywania szczepień obowiązkowych. Nie odnotowano

również problemów w tym zakresie w zakładach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu w szkołach

Generalnie w szkołach obowiązuje zakaz palenia papierosów i jest on respektowany,

zarówno przez uczniów jak i przez nauczycieli.

Szkoły wyższe.

Na terenie powiatu skierniewickiego funkcjonują 2 szkoły wyższe, do których uczęszcza

łącznie 2434 studentów, w tym 1808 na kierunki zaoczne.

Od 1.10.2007r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach rozpoczęła zajęcia

dydaktyczne dla studentów w adaptowanym po byłych koszarach wojskowych

i przystosowanym do tego celu budynku, przekazanym przez Urząd Miasta. Planuje się

adaptację następnego budynku na potrzeby PWSZ.

Aktualnie obydwie szkoły wyższe nie posiadają infrastruktury do prowadzenia zajęć w-f.

Zajęcia te odbywają się na basenie miejskim, stadionie miejskim oraz w 3 halach sportowych

OSiR w Skierniewicach.
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Placówki wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.

Dominowały formy wypoczynku w miejscu zamieszkania, głównie w szkołach

będących pod stałym nadzorem PIS. Łącznie zorganizowano 9 placówek dla 402 osób

wypoczywających. Porównując do 2006r. dane dotyczące rodzaju placówek

i wypoczywających stwierdzamy, iż coraz większą popularnością wśród dzieci cieszą się

formy wypoczynku organizowane w miejscu zamieszkania i dofinansowywane.

Wszystkie placówki skontrolowano. W żadnej nie stwierdzono zaniedbań w zakresie

porządku i czystości oraz nieprawidłowego postępowania z odpadami stałymi i ze ściekami.

VII.  ZAPOBIEGAWCZY  NADZÓR  SANITARNY

Do większych inwestycji należących do kategorii mogących znacząco oddziaływać na

środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, uzgodniono

środowiskowe uwarunkowania zgody następujących przedsięwzięć:

- budowa stacji paliw w Skierniewicach,

- budowa dwóch stacji paliw w Strzybodze w gm. Sk-ce,

- budowa elektrowni wiatrowej ze stacją transformatorową w Lniśnie,

gm. Godzianów,

- budowa zakładu produkcji mebli w Dębowej Górze, gm. Sk-ce

- budowa oczyszczalni ścieków w Bolimowie,

- rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich,

- rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków zakładu „Polski Ogród” w Sk-cach,

- budowa budynku prod.-magaz. rozlewni oleju zakładu „VOG” w Sk-cach,

- budowa bocznicy kolejowej na potrzeby „VOG” w Sk-cach,

- budowy, przebudowy, remonty dróg o znaczeniu lokalnym i ponad lokalnym na

terenie miasta oraz powiatu, oraz dokumentacje następujących inwestycji

proekologicznych:

- sieci wodociągowych w:

1. w Skierniewicach w 4 ulicach,

2. wzdłuż drogi powiatowej Słupia Gm. Lipce Reymont.,

3. w miejscowościach Pamiętna, Miedniewice, Borowiny, Sierakowice prawe, Strobów,

4. Wólka Strobowska, gm. Sk-ce,

5. w miejscowości Maków,

6. w miejscowościach Jeruzal, Wólka Jeruzalska, Paplin, Chełmce, gm. Kowiesy.
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- stacji uzdatniania wody w Paplinie gm. Kowiesy,

- urządzeń do poboru wód podziemnych w: Makowie, Chlebowie (gm. Lipce Reymont.)

Prusach (gm. Głuchów), Samicach (gm. Sk-ce), Huminie (gm. Bolimów),

Skierniewicach przy ul. Strobowskiej,

- oczyszczalni ścieków zakładu „Polski Ogród” w Sk-cach,

- sieci kanalizacyjnych w: Skierniewicach w 8 ulicach, Lipcach Reymontowskich,

Jasionnej w gm. Bolimów, Nowym Dworze i Nowym Dworze Parceli w gm. Nowy

Kawęczyn, w Głuchowie i Miłochniewicach w gm. Głuchów.

Do użytkowania dopuszczono ważne dla samorządów gminnych obiekty, takie jak:

- zaadaptowany budynek Wyższej Szkoły w Skierniewicach,

- fabrykę zbiorników z polietylenu (ekologiczne oczyszczalnie ścieków) w Sk-cach,

- boksy do składowania surowców wtórnych na terenie przedsiębiorstwa EKO-REGION

- Bełchatów- oddział w Sk-cach (selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta).

VIII.  OŚWIATA  ZDROWOTNA  I  PROMOCJA  ZDROWIA

Prowadzone prozdrowotne działania profilaktyczne miały na celu aktywowanie

czynników wspierających zdrowie, jak również ograniczenie bądź eliminację tych, które

zdrowiu szkodzą. Realizowane zadania dotyczyły: wad cewy nerwowej, stresu, astmy,

osteoporozy, zerwania z nałogiem palenia tytoniu, zapobiegania chorobom zakaźnym (wzw,

HIV/AIDS). Skierowane one były przede wszystkim do dzieci, młodzieży szkolnej

i przedszkolnej oraz ogółu społeczeństwa naszego powiatu. Zdrowy styl życia propagowano

na różnego rodzaju spotkaniach tj. szkoleniach, naradach, imprezach prozdrowotnych oraz za

pośrednictwem prasy i radia. Szacuje się, że z działaniami dotarto bezpośrednio do 5-6

tysięcy osób.

Na stałe współpracowano z Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim

Centrum Kultury, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym, Niepublicznymi Zakładami Opieki

Zdrowotnej „Judyta” i „Kopernik” oraz innymi zakładami i instytucjami.

Stwierdza się, że działania oświatowe cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem,

zarówno wśród odbiorców, jak i instytucji współdziałającymi z Powiatową Inspekcją

Sanitarną na stałe i akcyjnie.

Czas udostępnienia: 24.04.2008

Czas wytworzenia: 14.03.2008

Osoba odpowiedzialna za treść Zbigniew Karwiński

Osoba wprowadzająca dokument Karol Kossut


	Sytuacja epidemiologiczna wirusowego zapalenia wątroby

