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Działalność Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Skierniewicach w 2013r. 

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 

miasta i powiatu skierniewickiego. 
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I. SYTUACJA  EPIDEMIOLOGICZNA  CHORÓB  ZAKAŹNYCH. 

 

 Analizie poddano zgłoszone do PSSE w Skierniewicach wybrane choroby zakaźne, 

które w 2013 r. stanowiły problem epidemiologiczny bądź były monitorowane w ramach 

realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną programów. Dokonana na tej 

podstawie ocena wskazuje na zadawalającą sytuację epidemiologiczną powiatu 

skierniewickiego, pomimo dostrzegalnych niekorzystnych wzrostów zapadalności w kilku 

jednostkach chorobowych. Powyższy problem dotyczy tzw. chorób wieku dziecięcego 

(ospy wietrznej, świnki, różyczki, płonicy).  

Powiatowe wskaźniki zachorowalności innych rejestrowanych chorób zakaźnych kształtują 

się na poziomie ubiegłorocznym i są zbliżone wielkością do wskaźników wojewódzkich  

i krajowych. 

 

Wirusowe zapalenie wątroby 

Zachorowalność na wirusowe zapalenia wątroby nie stanowi od szeregu lat 

problemu w powiecie skierniewickim i w 2013 r. kształtowała się nadal na bezpiecznym 

poziomie. Wskaźniki zapadalności na wzw typu B i wzw typu C, wynoszące 

odpowiednio 2,3/100 tys. mieszkańców i 6,9/100 tys. są 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 

w większości zgłoszone jako przypadki przewlekłe (odnotowano 1 ostre zachorowanie 

na wzw t.C) i dotyczyły osób dorosłych. Przeprowadzone dochodzenia epidemiologiczne 

w zasadzie nie wskazały na konkretne domniemane źródła zakażenia, tylko w jednym 

przypadku wzw C zachorowanie ma prawdopodobnie związek z leczeniem w oddziale 

laryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.  

Utrzymująca się korzystna sytuacja epidemiologiczna zakażeń wzw typu B i t. C jest 

następstwem konsekwentnej, wieloletniej realizacji szczepień ochronnych p/ko wzw 

typu B oraz pełnienia w zakładach służby zdrowia właściwego nadzoru 

epidemiologicznego eliminującego przyczyny szerzenia się tych zakażeń. 

W następstwie wykonywanych badań serologicznych (dawców krwi, osób  

ze styczności) wykryto w analizowanym okresie 4 nosicieli HBV i 5 nosicieli HCV. 

Powyższy fakt wskazuje, że pomimo bardzo korzystnej sytuacji epidemiologicznej 

wirusowych zapaleń wątroby rezerwuar tych drobnoustrojów w populacji jest nadal istotny 

i może stanowić realne zagrożenie.  
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Zatrucia pokarmowe 

 Obserwowana w ostatnich latach sukcesywna poprawa sytuacji epidemiologicznej 

zatruć pokarmowych jest zapewne następstwem konsekwentnie realizowanego nadzoru 

w obszarze bezpieczeństwa żywności oraz szerzenia wiedzy zdrowotnej w tym zakresie.  

Odnotowana w 2013r. na terenie miasta i powiatu skierniewickiego liczba zatruć 

pokarmowych jest identyczna jak w roku poprzedzającym. Ogółem zatruciom uległo 

33 osób, z których aż 24 wymagało leczenia szpitalnego. Powodem tak wysokiego odsetka 

hospitalizowanych był duży udział dzieci wśród chorujących.  

Powiatowy współczynnik zapadalności w tej jednostce (38,0) nadal przewyższa wskaźnik 

wojewódzki wynoszący 20,4 (tab. Nr 3).  

Zachorowania powodowane były wyłącznie bakteriami rodzaju Salmonella, podobnie jak 

w latach poprzednich dominującym typem serologicznym była S. Enteritidis (20 przyp.). 

Najczęstszą przyczyną zatruć było spożywanie potraw sporządzonych na bazie lub  

z dodatkiem jaj kurzych, nie poddanych obróbce termicznej, oraz nieprzestrzeganie przez 

dzieci higieny rąk. Odnotowano 2 domowe zbiorowe zatrucia (2 i 3 osobowe).  

W 2013r., w następstwie wykonywanych w PSSE badań laboratoryjnych, 

zarejestrowano 35 nosicieli bakterii Salmonella, w tym 16 po przebyciu zakażenia 

pokarmowego, 11 wykrytych w ramach badań ze styczności, 6 w grupie badających się dla 

celów sanitarno – epidemiologicznych i 2 dzieci leczonych szpitalnie. Po przeleczeniu 

i ponownym wykonaniu badań 24  nosicieli skreślono z ewidencji.  

 Aktualnie dostrzegalny problem epidemiologiczny, zwłaszcza dotyczący małych 

dzieci, stanowią także zakażenia jelitowe (bakteryjne i wirusowe), które wykazują stałą 

tendencje wzrostową. Czynnikami etiologicznymi tych zakażeń były bakterie rodzaju 

Escherichia coli (6) oraz coraz częściej wykrywane w ostatnich latach rotawirusy (64). 

Zachorowania te charakteryzują się stosunkowo łagodnym przebiegiem, są diagnozowane 

u badanych osób skarżących się na dolegliwości żołądkowo – jelitowe.  
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Borelioza 

Zachorowalność  na  tę  jednostkę  kształtuje  się  na   poziomie roku  poprzedniego. 

W 2013r. zarejestrowano łącznie 19 przypadków boreliozy, współczynnik zapadalności 

wyniósł 21,9. Zakażenia dotyczyły wyłącznie osób dorosłych, głównie mieszkańców 

miasta (15 przyp.), wszystkie zostały potwierdzone badaniami serologicznymi. 

Zachorowanie 2 osób przebiegało z powikłaniami neurologicznymi i stawowymi, 

kwalifikującymi je do hospitalizacji. 

Analiza przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych wskazuje, że zakażone osoby 

były narażone na kontakt z wektorami przenoszącymi chorobę (zgłaszane ukąszenie 

kleszcza i rumienia wędrującego) wskutek przebywania na terenie podmiejskich ogrodów 

działkowych i kompleksów leśnych,  zwłaszcza  Puszczy Bolimowskiej. 

 

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 2013r., po dwóch latach 

spadków zachorowalności, nastąpił spodziewany wzrost współczynników zapadalności na 

ospę wietrzną – z 270,1 w roku poprzednim do 650,0 , różyczkę – z 3,5 do 28,8 

i świnkę – z 5,8 do 10,4.  

Zachorowalność na różyczkę i świnkę charakteryzującą się jeszcze na początku ubiegłego 

dziesięciolecia rekordowymi wskaźnikami zapadalności (od kilkuset do powyżej tysiąca na 

100 tys. mieszkańców) została zdecydowanie obniżona. W ostatnich kilku latach 

współczynniki zapadalności ustabilizowały się na dobrym  poziomie,  poniżej 10/100 tys. 

Wydaje się, że  korzystna sytuacja epidemiologiczna w tych jednostkach spowodowana jest 

wprowadzeniem w 10 roku życia obowiązkowych szczepień p/ko odrze, śwince, różyczce.  

Natomiast, dokonana analiza zgłoszonych przypadków zachorowań na różyczkę 

wskazuje, że ubiegłoroczny niespodziewany wzrost zapadalności w tej jednostce 

chorobowej wynika z dużej zachorowalności w populacji osób nie objętych szczepieniami 

ochronnymi – zdecydowana większość zachorowań dotyczyła mężczyzn w przedziale 

wiekowym 18-22 lat. 
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W 2013r. odnotowano wzrost liczby zachorowań na płonicę (23 przypadki), 

wskaźnik zapadalności wyniósł 26,5. Większość zachorowań dotyczyła młodzieży 

szkolnej (15), a pozostałe małych dzieci. Nie dopatrzono się ogniskowych powiązań 

epidemiologicznych – szkolnych, przedszkolnych bądź domowych. 

 

Pokąsania przez zwierzęta 

Zgłoszono 113 przypadków pokąsań ludzi przez zwierzęta „podejrzane  

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

Do punktu konsultacyjnego szczepień p/wściekliźnie skierowano wszystkie narażone 

osoby. Podstawą podjęcia szczepień u 24 osób był kontakt ze zwierzętami nieznanymi, 

bądź poważne zranienia twarzy, głowy. W dwóch przypadkach przerwano rozpoczęte 

szczepienia po podaniu 3-4 dawek, z uwagi na ujemne wyniki obserwacji weterynaryjnej 

zwierzęcia. 

 

Inne choroby zakaźne stanowiące problem epidemiologiczny 

- Choroby ośrodkowego układu nerwowego. 

  W 2013r. zgłoszono 4 przypadki zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych i mózgu, 

 z których zakwalifikowano 1 jako bakteryjny, 1 wirusowy, 2 nieokreślone. Zachorowania 

dotyczyły 2 osób dorosłych i 2 dzieci. Zdiagnozowanym w jednym przypadku  czynnikiem 

etiologicznym był Streptococcus pneumoniae wyizolowany z płynu mózgowo – 

rdzeniowego osoby dorosłej. 

- Gruźlica 

 Odnotowano spadek zachorowalności na gruźlicę, zarejestrowano łącznie 

9 nowowykrytych zachorowań, chorującymi były wyłącznie osoby dorosłe (5 w mieście 

i 4 na wsi).  Prątkujący stan gruźlicy stwierdzono u 7 chorych. Wszystkie osoby zakażone 

oraz pozostające z nimi w styczności zostały przekazane pod nadzór lekarski do 

odpowiednich placówek służby zdrowia. 

- Grypa i zachorowania grypopodobne (tab. Nr 4) 

Ogółem w 2013r. zarejestrowano 4725 zgłoszeń (miasto 4640, powiat 85) 

podejrzeń grypy i zachorowań grypopodobnych, z których większość przypada na zimowy 

okres epidemiczny (2017 przyp. w m-cu styczniu i 1477 w m-cu lutym). 

W następstwie wykonanych badań diagnostycznych uzyskano potwierdzenie 

31 przypadków grypy. 
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W ciągu całego okresu pandemicznego grypy PSSE w Skierniewicach aktywnie 

uczestniczyła w działaniach prewencyjnych wytyczanych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego. Sprowadzały się one do bieżącego monitorowania zachorowalności na grypę, 

wykonywania nieobowiązkowych szczepień ochronnych, zaopatrywania zakładów 

podstawowej opieki zdrowotnej w materiały do pobierana prób do badań oraz szerzenia 

oświaty prozdrowotnej w przedmiotowym zakresie.  
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Tabela Nr 1 

Zachorowania i zapadalność na choroby zakaźne 

na terenie powiatu skierniewickiego (na 100 tys. mieszkańców) w roku 2013. 

Jednostki razem PSSE miasto pow. ziemski woj. łódzkie 

chorobowe 2012 2013 2013 2013 2013 

 L. 

przyp. 

Zap. L. 

przyp. 

Zap. L. 

przyp. 

Zap. L. 

przyp. 

Zap. L. 

przyp. 

Zap. 

 Razem 33 38.0 33 38.0 15 30.9 18 47.0 514 20.4 

Zatrucia Salmonelozowe 33 38.0 33 38.0 15 30.9 18 47.0 511 20.3 

pokarm. Jad.kiełb. - - - - - - - - 1 0.04 

 Gronkowc. - - - - - - - - 1 0.04 

 Inne określ. - - - - - - - - - - 

 Inne nieokreśl. - - - - - - - - 1 0.04 

Zakażenia 

jelitowe 

bakteryjne 

E.coli 

biegunkotwórcza 

 

7 

 

8.0 

 

6 

 

6.9 

 

4 

 

8.2 

 

2 

 

5.2 

 

92 

 

3.6 

Y.enterocolitika 6 6.9 - - - - - - 6 0.2 

Zakażenia 

jelitowe 

wirusowe 

Rotawirusy 31 35.8 64 73.6 26 53.4 38 99.3 1397 55.5 

Inne określone 

i nieokreślone 

- - - - - -  

2 

 

5.2 

 

519 

 

20.6 

Czerwonka  - - - - - - - 3 0.1 

Salmonella pozajelitowa  - - - - - - - 5 0.2 

Krztusiec 4 4.6 2 2.3 - - 2 5.2 329 13.1 

Odra - - - - - - - - - - 

Ospa wietrzna 234 270.1 565 650 347 713 218 569.9 10496 416.9 

Różyczka 3 3.5 25 28.8 7 14.4 18 47.1 743 29.5 

Świnka 5 5.8 9 10.4 1 2.1 8 20.9 107 4.2 

Płonica 19 21.9 23 26.5 11 22.6 12 31.4 577 22.9 

Borelioza 17 19.6 19 21.9 15 30.9 4 10.4 293 11.6 

Poraż. wiotkie u dz.do l. 15 - - - - - - - - - - 

Szczep. p/wściekliźnie 23 26.5 24 27.6 15 30.8 9 23.5 594 23.6 

Grypa (przyp.potwierdzone) 2 2.3 31 35.7 20 41.2 11 28.8 218 8.6 

Zap. opon mózg-rdzen. 7 8.1 3 3.5 2 4.1 1 2.6 33 1.3 

Zap. mózgu - - 1 1.2 - - 1 2.6 3 0.1 

wzw 

typu A - - - - - - - - 4 0.2 

typu B 1 1.1 2 2.3 1 2.1 1 2.6 148 5.9 

typu C 5 5.8 6 6.9 3 6.2 3 7.8 243 9.6 

typu B+C - - - - - - - - 3 0.1 

wzw inne, nieokr - - 1 1.2 1 2.1 - - 9 0.4 

Gruźlica płuc 14 16.2 9 10.4 5 10.3 4 10.4 - - 
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Tabela Nr 2 

Sytuacja epidemiologiczna wirusowego zapalenia wątroby w mieście 

i na terenie powiatu skierniewickiego w latach 2008 – 2013. 

 

Rok WZW A WZW B WZW C 

 
l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap. 

2008 - - 1 1.1 5 5.8 

2009 - - 3 3.5 4 4.6 

2010 - - 1 1.1 5 5.8 

2011 - - - - 10 11.5 

2012 - - 1 1.1 5 5.8 

2013 - - 2 2.3 6 6.9 

 

Tabela Nr 3 

Sytuacja epidemiologiczna zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami Salmonella 

w latach 2008 –  2013 w mieście i na terenie powiatu skierniewickiego. 

 

Rok MIASTO POWIAT RAZEM 

 l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap. l. przyp. wsp. zap. 

2008 18 36.7 7 18.6 25 28.8 

2009 17 34.7 12 31.8 29 33.5 

2010 20 40.8 19 50.4 39 45.0 

2011 12 24.5 9 23.9 21 24.2 

2012 19 38.8 14 37.2 33 38.1 

2013 15 30.9 18 47.0 33 38.0 
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Tabela Nr 4 

Grypa i zachorowania grypopodobne w mieście 

i na terenie powiatu skierniewickiego w latach 2003 – 2013. 

 

Rok OGÓŁEM MIASTO POWIAT 

2003 11705 10473 1232 

2004 31 31 0 

2005 603 229 373 

2006 15 1 14 

2007 8 8 0 

2008 3 1 2 

2009 1240 759 481 

2010 19 4 15 

2011 106 71 35 

2012 133 117 16 

2013 4725 4640 85 
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II. STAN  SANITARNY  PODMIOTÓW LECZNICZYCH.  

 

1. Działalność kontrolno – represyjna. 

W 2013 roku stałym nadzorem sanitarnym objęto 107 obiektów służby zdrowia,  

tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach z 24 oddziałami klinicznymi, 

diagnostycznymi i działami pomocniczymi oraz 106 zakładów lecznictwa otwartego. 

W ramach prowadzonego nadzoru wydano 12 decyzji administracyjnych,  w  tym 

6 nakazujących usunięcie  uchybień, 4 prolongujące terminy wykonania zarządzeń, 

1 umarzającą postępowanie i 1 zatwierdzającą działalność firmy zajmującej się żywieniem 

pacjentów w szpitalu.  

Sporządzono ponadto 24 decyzje opiniujące spełnienie wymogów sanitarnych  

(9 w obiektach prowadzących indywidualną praktykę lekarską, 14 dot.  NZOZ,  1 dot. 

Woj. Szp. Zesp.). 

 

2. Stan techniczny i funkcjonalność pomieszczeń. 

2.1. 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. 

W 2013r., m.in. z uwagi na ograniczone środki finansowe, kierownictwo szpitala nie 

realizowało zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków technicznych  

i funkcjonalności tej placówki. Prowadzone, w niektórych jednostkach szpitalnych 

działania w przedmiotowym zakresie sprowadzały się do wybiórczego odnawiania 

zaniedbanych technicznie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, napraw lub wymiany 

urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia pomocniczego, w większości przypadków jako 

następstwo pokontrolnych zaleceń Inspekcji Sanitarnej.    
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Jednak w żadnym oddziale szpitalnym warunki sanitarno-techn. nie stwarzają zagrożenia 

epidemiologicznego. Do najlepiej zorganizowanych i nowocześnie wyposażonych należą 

oddziały: nefrologiczny, kardiologiczny, położniczo–noworodkowy, chirurgiczny i OITiA.  

Aktualnie w nieodpowiednich warunkach przestrzenno – technicznych  funkcjonuje blok 

operacyjny oddziału chirurgicznego oraz  oddziały  wewnętrzny II i ortopedyczno – 

urazowy, wobec tych jednostek obowiązują terminowe decyzje zarządzające PPIS.               

Występujące w niektórych jednostkach szpitalnych niedociągnięcia sanitarno-epidemiolog. 

w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 

2012r. ujęte zostały w tzw. programie dostosowawczym.  

 

2. 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 oddziału dostateczne - odrębne dla pacjentek i personelu.  

Oddział podlega wzmożonemu reżimowi sanitarnemu, w 2013r. – dokonano 3 wizytacji, 

nie stwierdzano zaniedbań sanitarnych. 

 

2. 3. Zakłady lecznictwa otwartego 

 Bieżący nadzór prowadzono w 38 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,  

12 publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 52 gabinetach prywatnych o charakterze 

zabiegowym, 3 gabinetach medycznych w zakładach pracy chronionej i 1 prywatnym 

laboratorium analitycznym. 

Placówki zorganizowane są w zasadzie prawidłowo i spełniają w podstawowym zakresie 

obowiązujące wymogi sanitarno-epidemiologiczne, pomimo często występującego 

problemu niedostatecznych warunków przestrzennych i nieodpowiedniej funkcjonalności 

użytkowanych pomieszczeń. Ich stan sanitarny nie uległ istotnym zmianom w stosunku 

do poprzedniego roku i w większości obiektów oceniany jest jako zadowalający bądź 

dobry. Prowadzone prace na rzecz poprawy warunków technicznych realizowane były 

w niewielkim zakresie i w zasadzie ograniczały się do wykonywania niezbędnych napraw 

i wybiórczego odnawiania niektórych pomieszczeń.   
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3. Zaopatrzenie w wodę. 

Wszystkie zakłady służby zdrowia zasilane są w wodę z wodociągów sieciowych 

zaopatrzenia zbiorowego o dobrej jakości bakteriologicznej i fizykochemicznej.  

Ujęcie awaryjne posiada tylko Wojewódzki Szpital Zespolony. Studnia tego ujęcia jest 

czynna, niesprawne są natomiast urządzenia stacji uzdatniania. Woda nadal posiada 

negatywną ocenę przydatności do spożycia ze względu na wysokie stężenie żelaza oraz 

powodowaną tym mętność, a także nieodpowiedni zapach.  

Pod względem bakteriologicznym nie stwierdza się przekroczeń parametrów. W 2013 r. 

woda z tego ujęcia nie była używana do zaopatrzenia jako woda do spożycia. Obowiązuje 

decyzja na doprowadzenie jakości wody do odpowiednich parametrów (zapewnienie 

uzdatniania), ostateczny termin upływa z końcem 2014r.  

Pozostałe obiekty podmiotów leczniczych, w tym przychodnie specjalistyczne szpitala  

w Skierniewicach usytuowane poza kompleksem szpitalnym, nie posiadają awaryjnych 

ujęć wody. Wszystkie zaopatrywane są z wodociągów sieciowych zaopatrzenia 

zbiorowego w wodę odpowiedniej jakości. Na terenach wiejskich funkcję awaryjnych ujęć 

teoretycznie mogą spełniać pobliskie studnie prywatne 

Szpital i część obiektów lecznictwa ambulatoryjnego w Skierniewicach korzysta  

z ciepłej wody i ogrzewania z sieci miejskiej. Pozostałe mają własne kotłownie, 

ewentualnie wspólne z innymi użytkownikami budynków. Stwierdzono 2 przypadki 

okresowego braku bieżącej ciepłej wody – w NZOZ-ach w Kawęczynie Nowym i Lipcach 

Reymontowskich, wydane zalecenia w tym zakresie zostały wykonane.   

Badania wody w kierunku bakterii Legionella wykonywano w szpitalu – pobrano 

6 próbek (z wymiennikowni oraz 5 z oddziałów łóżkowych zlokalizowanych w odrębnych 

budynkach). Dla 2 próbek (oddziały) stwierdzone wartości przekraczały 100 jtk/w 100ml.  

Wydano zalecenie przeprowadzenia dezynfekcji tj. przegrzania i płukania sieci 

wodociągowej. Powtórne badania próbek wody wykazały, że ilościowy poziom tych 

bakterii obniżył się do wartości bezpiecznych. 

 

4. Utrzymanie bieżącej czystości i porządku pomieszczeń. 

 Stan sanitarno-porządkowy obiektów oceniono jako dobry. Utrzymywaniem 

czystości bieżącej w jednostkach szpitalnych (oddziały i przychodnie) aktualnie zajmują 

się etatowi pracownicy – w 2011 r. zrezygnowano z usług firmy zewnętrznej. 

Na terenie szpitala wydzielone jest pomieszczenie magazynowo-gospodarcze 

do przechowywania środków czystościowych, sporządzania roboczych roztworów 
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dezynfekcyjnych i prania mopów. W części oddziałów łóżkowych wydzielone są także 

lokalne pomieszczenia porządkowe do przechowywania sprzętu. Przy oddziałach 

zlokalizowane są też brudowniki. 

Sprzątanie, polegające na zabiegach myjąco-dezynfekcyjnych, odbywa się w systemie 

wózkowym (wózki cztero- i dwu-wiadrowe) i moboksu, 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 utrzymywania 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 lek. 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 (ambulatoryjnej 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. 

 

5. 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: 

-  do narzędzi - lysoformin 3000,  sekusept pulwer z aktywatorem,  prosept  instru,  

                           prosept brus,  gigasept 

-  do powierzchni – desinfectant spray, incidin liquid spray, incidur spray, aerodesin 2000, 

alkohol etyl. skaż. chlorheksydyną,  mikrozid spray, terralin, desam                  

effect, domestos, desprej. 

-  do rąk - manusan, skinman soft, spitaderm,  

-  do sanitariatów, kaczek, basenów – domestos, suma tab  

-  inkubatorów -  meliseptol foam   

-  bielizny – dezynfekcja termiczna w komorze dezynfekcyjnej 

-  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.  

Prowadzona jest także dezynfekcja powierzchni i przestrzeni za pomocą dyfuzora 

nocospray, z użyciem nadtlenku wodoru.  

 Funkcjonująca w szpitalu komora dezynfekcyjna zorganizowana jest prawidłowo, 

z podziałem na część czystą i brudną, które są oddzielone śluzą sanitarną. Dezynfekcje 

komorowe prowadzone są metodą parową, każdy cykl dezynfekcji kontrolowany jest 

testami chemicznymi ( wieloparametrowy test Des check). 

 

6. Sterylizacja. 

 Zakłady opieki zdrowotnej dysponują łączną ilością 55 aparatów sterylizacyjnych, 

w tym 51autoklawami (3 miniaturowym), 3 sterylizatorami na suche, gorące powietrze 

oraz 1 sterylizatorem plazmowym. 

 W szpitalu sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i innych przedmiotów 

medycznych odbywa się metodą parową i od 2009r. w bloku operacyjnym metodą 

plazmową. Procesy sterylizacji materiałów medycznych prowadzone są głównie 

w centralnej sterylizatorni  posiadającej 3 przelotowe  autoklawy  oraz  w  pracowni 

bakteriologicznej (1)  i w oddziale laryngologicznym (1) - wykorzystywanymi  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, 2 warstwy włókniny, 

co prawidłowo zabezpiecza je przed wtórnym skażeniem. W coraz mniejszym zakresie 

używane są pojemniki metalowe, stosowane zazwyczaj jako dodatkowe zabezpieczenie 

pakietów zawierających wyjaławiane zestawy narzędzi operacyjnych i środków 

opatrunkowych.  
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 Zakłady lecznictwa otwartego również sterylizują narzędzia i przedmioty 

wielokrotnego użytku ciepłem wilgotnym, przy czym placówki nie posiadające własnych 

autoklawów korzystają z usług sterylizatorni WSZ w Sk-cach, na podstawie zawartej 

ze szpitalem umowy. Aktualnie w dużym stopniu stosowany jest jednorazowy sprzęt 

i materiał opatrunkowy jałowy fabrycznie (zwłaszcza w gabinetach niezabiegowych). 

 Pozostałe jeszcze w użyciu sterylizatory na suche, gorące powietrze (2 w szpitalu, 

w tym kuchnia mleczna – 1 i laboratorium – 1) wykorzystywane są do wyjaławiania  

przedmiotów szklanych. 

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 Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej w Łodzi, natomiast aparatów będących 

w dyspozycji zakładów lecznictwa otwartego przez laboratorium PSSE i Prywatne Lab. 

Mikrobiologiczne „Gwiazda” w Sk-ach. 

W okresie sprawozdawczym badano wszystkie zarejestrowane sterylizatory, w centralnej 

sterylizacji Woj. Szp. Zespolonego co dwa tygodnie, w pozostałych obiektach służby 

zdrowia jeden raz w miesiącu. W sumie przebadano 526 procesów sterylizacji, co wskazuje 

na uśredniony wysoki odsetek wykonania przewidywanej ilości badań, wobec nie 

uwzględniania przy powyższym wyliczeniu przypadków wyłączeń z eksploatacji 

niektórych sterylizatorów i braku testowania z uwagi na okresowe przerwy w pracy 

niektórych gabinetów prywatnych ( w szpitalu wyk. 100% badań skuteczności sterylizacji). 

 Nie stwierdzono  przypadków  sterylizacji nieskutecznej. 

Do bieżącej kontroli skuteczności sterylizacji (każdego pakietu, wsadu) stosowane są testy 

chemiczne (paski TST, SPS, Twindicator, STEAM, mvi Browne’a, rurki Browne’a). 

Prowadzona jest  dokumentacja wykonanych  procesów  i sprawdzianów skuteczności. 

 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. 
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7. Ocena wyników badań czystości mikrobiologicznej. 

Nie zachodziła potrzeba wykonywania przez PSSE kontroli czystości 

mikrobiologicznej w zakładach służby zdrowia (nie odnotowano ognisk zakażeń). Badania    

w tym zakresie wykonywane były tylko w szpitalu (przez własne laboratorium) w ramach 

działalności zespołu zakażeń zakładowych. W 2013r. przebadano ogółem 414 wymazów 

bakteriologicznych. Wykonano 398 badań czystości mikrobiologicznej przedmiotów oraz 

16 badań wymazów od personelu w kierunku nosicielstwa Staphylococus aureus MRSA. 

Z prób pobranych z przedmiotów wyizolowano w 6 przypadkach patogenne pałeczki 

gram(-)  rodz. Escherichia coli i w 1 Staphylococus aureus MRSA. 

W przypadkach uzyskania negatywnych wyników badań prowadzono w zagrożonych 

oddziałach stosowne, przewidziane procedurami, czynności przeciwepidemiczne, po czym 

sprawdzano skuteczność wykonanych działań. 

Wykonane badania 8 osób personelu nie wykazały nosicielstwa gronkowca MRSA.  

 

8. Pralnictwo szpitalne. 

 W 2013r. nie nastąpiły istotne zmiany w organizacji prania bielizny. Usługi 

pralnicze  dla szpitala wykonuje obecnie PPHU „ATU SERVICE” z Andrespola.  

Wg oświadczenia kierownictwa firmy pralnia zlokalizowana jest w Łodzi. Piorący 

zapewnia transport bielizny. Rola obsługi szpitala w zakresie pralnictwa sprowadza się 

do zbiórki bielizny brudnej i magazynowania bielizny czystej. Do tego celu została 

przystosowana, usytuowana w suterenie, część pomieszczeń po byłej pralni. Bielizna 

brudna z oddziałów i przychodni przyszpitalnych dostarczana jest do ogólnego brudownika  

w workach oznaczonych miejscem jej pochodzenia - transport odbywa się wózkami.  

W brudowniku tym bielizna jest przygotowywana do dalszego transportu – segregowana  

i pakowana w dwa worki (wewnętrzny foliowy). Bielizna zakaźna, przed przekazaniem 

do brudownika, podlega odkażeniu w komorze dezynfekcyjnej. 

Wyprana bielizna z samochodu przekazywana jest do części magazynowej czystej, gdzie 

jest przeglądana, reperowana, czasowo przechowywana i sukcesywnie wydawana 

na oddziały.  

Zachowany jest całkowity rozdział bielizny czystej od bielizny brudnej. 

Oba pomieszczenia (czyste i brudne) posiadają własne węzły sanitarne. 
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9. 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. Pomieszczenie to znajduje się 

w budynku gospodarczym, posiada osobne, zamykane wejście, zmywalne powierzchnie 

ścian i podłóg.   Z uwagi na brak wydzielonych boksów na różne rodzaje odpadów, 

nieprawidłową wentylację i brak chłodzenia obowiązuje decyzja PPIS zarządzająca 

dostosowanie warunków magazynowania odpadów do obowiązujących przepisów. 

Aktualny termin wykonania zaleceń przedłużona do 31.12.2014r. Planowane jest 

przeniesienie tymczasowego magazynowania odpadów do pomieszczeń w budynku 

po byłej spalarni odpadów medycznych. Nadal jednak nie rozwiązanym problemem jest  

demontaż znajdujących się tu nieczynnych urządzeń (piec). 

 W okresie przejściowym brak chłodzenia pomieszczenia z odpadami rozwiązano 

zapewniając w umowie z odbiorcą odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych 

w okresach nie dłuższych niż co 3 dni. Odpady medyczne o kodzie 18 01 02 (części ciała, 

organy) są przechowywane  w chłodni przy prosektorium.  

Przedmiotowa  decyzja nakazuje także urządzenie miejsca do mycia i dezynfekcji wózków 

transportowych i koszy na odpady. Obecnie czynności obsługi pojemników/wózków 

prowadzone są w oddziałach, (w pomieszczeniach gospodarczych wykorzystywanych 

także do innych celów) lub na zewnątrz. 

Do gromadzenia i transportu odpadów medycznych używa się worków w odpowiednich 

kolorach, określonych w obowiązującym rozporządzeniu, oznaczonych symbolem 

oddziału. Używane są wózki transportowe z zamkniętą przestrzenią ładunkową.  

Ciągi komunikacyjne służące do transportu odpadów są wspólne z innymi użytkownikami.  

Szpital posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz prowadzi  

dokumentację ilości i rodzaju przekazanych odpadów. Stwierdzono brak 

ewidencjonowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z żywienia w oddziale 

zakaźnym – zalecono wdrożenie ich rejestru.  

Odbiorcą  odpadów  medycznych  niebezpiecznych  jest  firma   EMKA S.A.  z  Żyrardowa 

zapewniająca własny transport.  

 Postępowanie z odpadami medycznymi w miejscu powstawania w innych 

zakładach opieki zdrowotnej odbywa się analogicznie jak w szpitalu. Odpady są zbierane 

w sposób bezpieczny dla personelu i środowiska, w  pojemnikach plastikowych lub 
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kartonowych. Odpady przed wywiezieniem przechowywane są w lodówkach, 

niedostępnych dla osób postronnych. Jeden obiekt wiejski działający jako filia 

i przychodnie przyszpitalne nie posiadają chłodziarek i deklarują codzienne przewożenie 

odpadów do placówki macierzystej.   

Wszystkie obiekty, łącznie z prywatną praktyką lekarską, posiadają umowy na odbiór 

odpadów niebezpiecznych. Głównym odbiorcą odpadów z mniejszych obiektów jest 

również firma EMKA S.A. z Żyrardowa. 

Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach/pojemnikach, wywozem zajmują się 

uprawnione firmy ze Skierniewic, Rawy Mazowieckiej i Łowicza.  

Otoczenie pojemników utrzymane jest w sposób właściwy. Podczas kontroli nie 

stwierdzono w odpadach komunalnych domieszek odpadów niebezpiecznych oraz 

przypadków spalania odpadów we własnych kotłowniach.  

Znaczna ilość odpadów, głównie w szpitalu jest segregowana. Z odpadów bezpiecznych 

odzyskuje się makulaturę, plastik, szkło , złom metali.  

 

10.  Blok  żywienia. 

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

kuchnię mleczną i kuchenki oddziałowe. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 

3 kontrole sanitarne, w tym 1 tematyczną związaną z odbiorem techniczno-sanitarnym 

Punktu Wydawania Posiłków 

W następstwie przeprowadzonych kontroli ustalono, że od miesiąca listopada 2013r. 

żywieniem pacjentów szpitala  zajmuje się firma cateringowa CATERMED S.A  z siedzibą  

w Krakowie, która do w/w usługi wykorzystuje kuchnię centralną zlokalizowaną 

w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, zatwierdzoną decyzją PPIS w Łodzi  

w zakresie produkcji i dystrybucji posiłków, od surowca do gotowej potrawy, dla 

podmiotów zewnętrznych. Dostarczana przez firmę CENTRO Piotr Markiewicz ze Zgierza 

(podwykonawca) żywność do  Szpitala  w Skierniewicach jest odbierana w tzw. punkcie 

wydawania posiłków. Posiłki transportowane są na oddziały personel obsługi CATERMED 

 i tam porcjowane indywidualnym pacjentom przez  pielęgniarkę oddziałową.   

Dokonując oceny warunków sanitarno-higienicznych i technicznych w czasie kontroli 

tematycznej stwierdzono, że Punkt Wydawania Posiłków spełnia wymagania 

w zakresie infrastruktury i wyposażenia, natomiast nie opracowano w całości procedur 

i instrukcji GHP/GMP, będących elementem systemu HACCP. Nie przedłożono do wglądu  
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pełnej identyfikacji analizy zagrożeń, w tym instrukcji w zakresie mycia i dezynfekcji 

środka transportu. Nie określono również granic tolerancji (limitów krytycznych) dla 

CCP – 1, tj. warunków przyjęcia posiłków do dystrybucji oraz procedur weryfikacji w celu 

potwierdzenia, że przyjęty system jest skuteczny i zgodny z planem. Z uwagi na powyższe 

PPIS  w Skierniewicach wydał decyzję warunkowo zatwierdzającą przedmiotowy zakład. 

 Warunki sanitarno-techniczne kuchni mlecznej, aktualnie zlokalizowanej przy 

oddziale dziecięcym, oceniono jako dobre. Nie wnoszono zastrzeżeń do sposobu 

przyrządzania i przechowywania gotowych mieszanek mlecznych, marchwianki, kisielu  

i herbatek, które przygotowywane są w niewielkich ilościach, po kilka porcji rodzajowo.  

Nad prawidłowym stanem sanitarnym kuchenki i żywieniem małych pacjentów czuwa 

nadal pielęgniarka oddziałowa oddziału dziecięcego. 

W kuchni mlecznej wdrożone zostały procedury i  instrukcje  GHP/GMP oraz system 

HACCP. 

 

11. Dezynsekcja i deratyzacja. 

W 2013r. nie stwierdzano w obiektach służby zdrowia zagrożeń ze strony gryzoni 

i owadów szkodliwych sanitarnie i  nie zachodziła potrzeba przeprowadzania akcji 

dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych. W  szpitalu w Skierniewicach, w związku z rezygnacją  

z  pralnictwa i przejściem na cateringowy system żywienia, warunki rozwoju szkodników  

sanitarnych zostały w dużym stopniu ograniczone. Deratyzacje i dezynsekcje wykonywane 

są 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. 

 

12. Prosektoria. 

 W obiektach wykonujących działalność leczniczą funkcjonuje jedno prosektorium 

wchodzące w skład Działu Patomorfologii WSZ w Skierniewicach.  

Z oddziałów zwłoki przewożone są na wózkach o zamkniętej przestrzeni ładunkowej 

do osobnego budynku prosektorium i przekazywane jego obsłudze. W przypadku 

chwilowego braku pracownika w prosektorium zwłoki zostawiane są w zamykanym 

pomieszczeniu (przedsionku) wraz z dokumentami. W takich przypadkach obsługa 

prosektorium powiadamiana jest telefonicznie.  
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Warunki lokalowe i wyposażenie nie uległy zmianie. Prosektorium posiada wydzielone 

pomieszczenie chłodnicze z 6 miejscami do przechowywania zwłok na wózkach. 

 Stan sanitarno-techniczny węzła sanitarnego (śluzy) tylko dostateczny, głównie z uwagi 

na wieloletnią eksploatację tzw. białej armatury.  

Odpady medyczne są właściwie przechowywane i przekazywane do utylizacji.  

Stan czystości bieżącej stwierdzany podczas kontroli dobry.  

 

13. Gospodarka ściekowa. 

Budynki szpitalne odprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej, a następnie 

do oczyszczalni komunalnej. Ścieki z budynku, w którym usytuowany jest odział zakaźny, 

przed wprowadzeniem do kanalizacji są podczyszczane i dezynfekowane na terenie 

szpitala.  

Lecznictwo ambulatoryjne w mieście odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej.  

Na wsiach do kanalizacji sieciowej podłączone są tylko 3 NZOZ-y (Bolimów, Głuchów, 

Lipce Reymontowskie). Pozostałe obiekty wiejskie, z uwagi na brak na ich terenie sieci 

kanalizacyjnych, zbierają ścieki do zbiorników bezodpływowych.  

 

14.  Porządek, czystość i estetyka otoczenia obiektów. 

 Podczas kontroli na ogół nie wnoszono zastrzeżeń do stanu sanitarnego otoczenia 

placówek służby zdrowia.  

 

15. Ocena działalności zespołów d/s zakażeń szpitalnych. 

 Profilaktyka zakażeń zakładowych realizowana jest w szpitalu zgodnie z zapisami 

ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych . 

Zarządzeniem Nr 82/2013 Dyrektora szpitala z dnia 10.12.2013 r. powołany jest 

4-osobowy zespół kontroli zakażeń/ przewodniczący lekarz, 2 pielęgniarki 

epidemiologiczne, diagnosta laboratoryjny/ i komitet kontroli zakażeń, skład którego 

stanowią członkowie zespołu kontroli zakażeń oraz  przedstawiciele komórek 

organizacyjnych szpitala odpowiadających za planowanie i realizację przedsięwzięć 

(m.in. z-ca dyrektora d/s lecznictwa, ordynatorzy niektórych oddziałów, kierownik apteki). 

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. 
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Realizacja programu nadzorowania i zapobiegania zakażeniom szpitalnym prowadzona jest  

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

i zwalczanie zakażeń szpitalnych" i podstandardy odnoszące się do postępowania  

z narzędziami medycznymi oraz procesów mycia i dezynfekcji. Obowiązujące 

na stanowiskach pracy procedury / 51 / w sprawie minimalizacji ryzyka wystąpienia 

zakażeń dotyczą poszczególnych obszarów postępowania p/epidemicznego, jak również 

zasad bezpiecznego wykonywania określonych czynności medycznych.  

Prowadzone jest rutynowe kontrolowanie (co najmniej 2 x w roku) i monitorowanie 

czystości mikrobiologicznej w oddziałach szpitalnych. Ustalono zasady rejestracji 

i monitorowania czynników 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, 

wykonano 62  kontrole w 55 komórkach organizacyjnych  szpitala. Systematycznie 

prowadzono szkolenia wewnętrzne w zakresie profilaktyki zakażeń, w 2013r. w 29 

szkoleniach uczestniczyło 561 pracowników. 

W przypadkach wystąpienia zakażenia lub stwierdzenia drobnoustroju alarmowego  

(234 czynniki u 202 pacjentów) podejmowano czynności sprowadzające się 

do przeprowadzania wywiadów i rozpoznania epidemiologicznego oraz wydawania 

stosownych zarządzeń prewencyjnych.  

W 2013 r. zarejestrowano w szpitalu łącznie 115 przypadków zakażeń u 90 pacjentów, 

w tym: 

  - w oddziale nefrologii     -  25 

  - w oddziale wewnętrznym I     -  23 

  - w oddziale wewnętrznym II     -  21 

  - w oddziale chirurgicznym    -   2 

  - w oddziale intensywnej terapii   -  24 

  - w oddziale kardiologicznym     -  2 

  - w oddziale ortoped. - urazowym   -  9 

  -  w oddziale położniczym    -  1 

  - w oddziale zakaźnym     -  5 

   -  w oddziale dziecięcym     -  3 
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Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi zakażeń były drobnoustroje rodzaju 

Acinetobacter baumani, Clostridium difficile, Kliebsiella pneumoniae ESBL(+), 

Staphylococcus aureus MRSA. 

Zbiorowych ognisk zakażeń nie odnotowano. 

Bieżąca działalność zespołów d/s zakażeń aktualnie koncentruje się na analizowaniu  

i aktualizowaniu procedur epidemiologicznych, adekwatnie do dostrzeganych zagrożeń,  

zmieniających się wymagań w nowelizowanych przepisach, standardów postępowania  

i potrzeb medycznych.  

 

 

III. WARUNKI HIGIENY ŚRODOWISKA 

 

Realizowane w tym zakresie zadania w większości stanowiły kontynuację 

problematyki z lat poprzednich. Wykonywano bieżące kontrole i oceny stanu sanitarnego 

obiektów użyteczności publicznej oraz warunków zdrowotnych środowiska w miejscach 

wypoczynku i rekreacji. Z powyższych zagadnień dziedzinami o potencjalnie możliwym 

negatywnym wpływie na zdrowie ludzi było zbiorowe zaopatrzenie w wodę do spożycia, 

basen kąpielowy i kąpielisko, warunki świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych 

oraz postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w podmiotach leczniczych.  

Do prowadzonych działań należało również rozpatrywanie interwencji od mieszkańców 

poruszających zdrowotne aspekty korzystania z w/w obiektów, a także jakości elementów 

środowiska oraz warunków mieszkaniowych.   

 

1. Zaopatrzenie w wodę do spożycia.  

Na terenie miasta Skierniewice nadal funkcjonuje jeden wodociąg zaopatrzenia 

zbiorowego (komunalny) oraz wodociąg Instytutu Ogrodnictwa dostarczający wodę m.in. 

dla kilku lokali zakładowych. Podobnie jak w roku poprzednim oba produkowały wodę 

dobrej jakości. Wodociąg komunalny dostarcza również wodę miejscowościom przyległym  

z terenu Gminy Skierniewice. W sumie korzysta z niego ponad 53 tys. osób. Woda z tego 

wodociągu w 2013r. została zbadana pod względem 53 parametrów organoleptycznych, 

fizykochemicznych i bakteriologicznych. W prowadzonym nadzorze w wodzie 

opuszczającej stację uzdatniania nie stwierdzono przekroczeń parametrów jakości.  

Interwencji (skarg) na jakość tej wody nie składano. Miasto liczy około 49 tys. 

mieszkańców i prawie wszyscy korzystają ze zbiorowego zaopatrzenia. 
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Na obszarach wiejskich, poza czynną siecią w/w wodociągu skierniewickiego, 

funkcjonowało 28 mniejszych wodociągów komunalnych zaopatrzenia zbiorowego oraz 

jeden wodociąg zakładowy. Zaopatrywały one w wodę ok. 96% ludności pow. ziemskiego 

liczącego  38,3 tys. mieszkańców.   

W trakcie roku oddano do użytkowania nową stację uzdatniania w Zapadach oraz 

przeprowadzono modernizację stacji w osadzie Zwierzyniec (Nadleśnictwo Skierniewice), 

co oznacza, że wszystkie wodociągi zbiorowego zaopatrzenia, nie licząc jednostkowych 

sytuacji awaryjnych, podają obecnie wodę dobrej jakości.  

Zakres badań wody z wodociągów wiejskich, prowadzony przez PIS i jednostki 

je eksploatujące, jest równie szeroki jak dla wodociągu Skierniewice. Kontrole wykazały, 

że 3 spośród nich podawały w pewnych okresach roku wodę o obniżonej jakości 

fizykochemicznej – Zapady (styczeń-wrzesień), Mszadla (kwiecień), Nadleśnictwo 

(styczeń-wrzesień). Odnotowywano podwyższoną mętność, barwę oraz zbyt duże ilości 

żelaza i/lub manganu. Stwierdzane zanieczyszczenia fizykochemiczne nie przekraczały 

poziomu bezpiecznego dla zdrowia konsumentów. Wodociągi podające okresowo wodę 

o obniżonej jakości nominalnie zaopatrywały ok. 2,5 tys. osób.  

Nieodpowiednie parametry bakteriologiczne stwierdzono tylko w wodzie wodociągu 

Bolimów (listopad), odbiorcy (ok. 1,4 tys. osób) zostali tymczasowo przełączeni na 

dostawy wody z innego ujęcia, o dobrej jakości.  

Stwierdzono także zanieczyszczenie bakteriologiczne (grupa coli) jednej ze studni 

wodociągu Krasowiec, Gm. Nowy Kawęczyn. W tym wypadku nie doszło 

do skażenia sieci rozdzielczej i wodociąg nadal funkcjonował w oparciu o drugą studnię. 

W roku sprawozdawczym wpłynęły 2 skargi na jakość wody z wodociągów sieciowych 

wiejskich. W obu przypadkach nie potwierdzono ich zasadności.  

Stan sanitarno-techniczny budynków i urządzeń oceniano w większości jako dobry, 

w przypadku wodociągu Lipce Reymontowskie tylko jako dostateczny. 

Bieżące oceny przydatności wody w poszczególnych wodociągach do spożycia były 

wydawane po każdym badaniu i udostępniane na stronie internetowej PSSE. 

 

2. Kąpielisko i basen kąpielowy. 

W 2013r. na kąpielisku „Zadębie” i miejskim basenie kąpielowym nie zachodziła 

potrzeba ograniczania możliwości kąpieli i wypoczynku. Po zakończeniu sezonu letniego 

dokonano rocznej oceny jakości wody z kąpieliska, zgodnie z metodyką zawartą  
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w dyrektywie UE. Woda pod względem parametrów sanitarnych (bakteriologicznych) 

uzyskała ocenę dobrą. Subiektywnie kąpiący się mogą negatywnie w niektórych okresach 

odbierać wygląd wody z powodu jej mętności i barwy. Nadal mankamentem kąpieliska jest 

brak odpowiedniego stałego zaplecza dla kąpiących tj. toalet z bieżącą  wodą i przebieralni. 

Pozytywnie można ocenić stan plaży, otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym 

rejonie i placu zabaw dla dzieci.  

Aktualnie, ze względu na zmianę zasad sprawowania nadzoru sanitarnego w miejscach 

kąpieli na wodach otwartych, nie prowadzono kontroli jakości wody z tzw. zwyczajowych 

miejsc kąpieli. W trakcie sezonu letniego nie było sygnałów od użytkowników 

wskazujących, że w miejscach  przeznaczonych do kąpieli wystąpiło istotne zagrożenie dla 

zdrowia.  

Komunikaty o możliwości kąpieli na kąpielisku wydawano po każdorazowym badaniu 

próbek wody (przed sezonem i 4-krotnie w sezonie), przekazywano je na bieżąco 

organizatorowi, władzom samorządowym oraz umieszczano jako ogólnodostępne na 

stronie internetowej PSSE. 

 

3. Usługi hotelarskie. 

 W 2013r. nie zanotowano znaczących zmian w zakresie jakości i bezpieczeństwa 

sanitarnego korzystania z usług hotelarskich. Dominują obiekty o niskim standardzie, 

dostosowane do możliwości finansowych mniej zamożnego klienta. Nadal tylko jeden 

hotel jest skategoryzowany jako „trzygwiazdkowy”(Dworek), stanowi to formalne 

potwierdzenie wysokiego standardu usług oferowanych już w latach wcześniejszych.  

Hotel Dworek i Usługi Hotelarskie „Start” były objęte badaniami wody ciepłej w kierunku 

obecności bakterii rodz. Legionella – wykazano, że jest ona bezpieczna dla ludzi.  

Warunki w pokojach i węzłach sanitarnych kontrolowanych obiektów ocenia się 

pozytywnie,  przy uwzględnieniu  znacznych  różnic w standardach oferowanych usług. 

 

4. Toalety ogólnie dostępne.  

 Sytuacja dostępności toalet komunalnych uległa poprawie w zakresie stanu 

technicznego. Budynek toalety przy targowisku  miejskim w Sk-cach zastąpiono nowym, 

o znacznie wyższym standardzie funkcjonalności pomieszczeń i wyposażenia. 

Nie polepszyła się natomiast dostępność tego typu obiektów dla mieszkańców w innych 

rejonach miasta. Nadal funkcjonowały w centrum miasta, ustawione praktycznie na stałe, 

toalety suche typu Toi-Toi.  
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Istotną niedogodnością jest brak odpowiedniego zaplecza sanitarnego (spłukiwanych 

toalet) na terenie kąpieliska „Zadębie”.  

Ocenom sanitarnym podlegały także toalety znajdujące się na parkingach przy autostradzie 

A2 w sąsiedztwie miejscowości Kolonia Wola Szydłowiecka. Ich stan ocenia się jako 

dobry - są dostępne wyłącznie dla osób poruszających się autostradą. 

 

5. Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych i odpady medyczne. 

Kontrole prowadzone przez pion higieny środowiska sprowadzają się do oceny 

prawidłowości postępowania z bielizną, odpadami, zaopatrzeniem w wodę, stanem 

technicznym pomieszczeń lecznictwa otwartego, prosektoriów oraz otoczenia obiektów.  

W skierniewickim szpitalu usługi pralnictwa zostały zlecone firmie zewnętrznej. 

Transport bielizny zapewnia usługodawca. Warunki zbierania i segregacji odzieży brudnej, 

a następnie magazynowania i wydawania bielizny czystej ocenia się pozytywnie. 

Nie stwierdzono znaczących zaniedbań w zakresie czystości bieżącej w szpitalu, chociaż 

ze względu na częste zmiany kadrowe personelu kwestia ta wymaga szczególnej uwagi. 

Postępowanie z odpadami odpowiada w zasadzie formalnym wymaganiom regulowanym 

ustawą o odpadach oraz szczegółowym przepisom dla odpadów medycznych.  

Odpady niebezpieczne, potencjalnie zakaźne odbierane są przez wyspecjalizowane zakłady 

(spoza terenu powiatu) z przeznaczeniem do utylizacji termicznej. Nadal nie są wykonane 

zalecenia decyzji dot. pełnego wdrożenia przepisów w zakresie obsługi pojemników 

wielorazowych do odpadów i czasowego ich przechowywania. Obecny sposób 

przechowywania odpadów medycznych znacznie jednak minimalizuje ewentualne 

zagrożenia. Odbywa się to w wydzielonym pomieszczeniu budynku gospodarczego 

z doprowadzoną wodą bieżącą, zmywalnymi ścianami i posadzką. Odpady są 

przekazywane do utylizacji 3x w tygodniu. Wydano zalecenia pokontrolne dot. 

prawidłowego postępowania z odpadami pochodzącymi z żywienia w oddziale zakaźnym. 

W ocenianym okresie przeprowadzono kolejne, sprawdzające badania wody ciepłej  

na oddziałach łóżkowych w kierunku obecności bakterii rodz. Legionella, stanowiących 

poważne zagrożenia dla zdrowia. W 2 punktach poboru prób stwierdzono 

ponadnormatywne ilości tych bakterii – po podjęciu działań zaradczych uzyskano, 

potwierdzoną badaniami, poprawę. 

Stan sanitarno-techniczny budynków szpitala oraz przychodni i poradni 

ambulatoryjnych oceniany był w większości jako dobry. Zgodnie z danymi komórek 
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nadzoru epidemiologicznego oraz higieny środowiska, aktualnie w nieodpowiednich 

warunkach przestrzenno-technicznych funkcjonują niektóre działy Woj. Szpitala Zesp. 

w Sk-cach tj. blok operacyjny oddziału chirurgicznego, oddziały wewnętrzny II 

i ortopedyczno-urazowy oraz przychodnie specjalistyczne przy ul. Wita Stwosza. 

Wobec tych jednostek obowiązują terminowe decyzje zarządzające. 

Odnotowano także okresowe braki dopływu ciepłej wody w przychodniach POZ w Lipcach 

Reymontowskich i Nowym Kawęczynie. 

 

6. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej.  

 Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej – warunki wykonywania 

tego rodzaju usług ocenia się pozytywnie. Wszystkie obiekty są dostosowane do 

obowiązujących wymagań sanitarnych. Personel zakładów stosuje środki dezynfekcyjne do 

narzędzi, a w gabinetach kosmetycznych także do rąk. W kosmetyce prowadzi się 

sterylizację narzędzi w pakietach, wiele placówek stosuje sprzęt jednorazowego użycia.  

Pranie brudnej bielizny (fartuchy, pelerynki,) z reguły wykonują właściciele zakładów we 

własnym zakresie. Coraz powszechniej używane są ręczniki jednorazowego użytku.  

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z usług kosmetycznych jest 

analogiczne jak w służbie zdrowia. 

Największe potencjalne zagrożenie zdrowotne związane jest z wykonywaniem tatuaży oraz 

zakładaniem kolczyków. W zakładach wykonujących zabiegi naruszające ciągłość skóry 

wdrożone są procedury zabezpieczenia przeciwepidemicznego. Do chwili obecnej nie 

odnotowano przypadków zachorowań z przyczyn mających związek z korzystaniem 

z usług w nadzorowanych zakładach fryzjerskich lub kosmetycznych.  

 Transport osobowy, indywidualny i zbiorowy - Ocenom poddawane były dworce 

i stacje kolejowe, niektóre przystanki autobusowe, parkingi, stacje paliw. Tabor służący do 

przewozu osób kontrolowano w miejscach ich postoju, przed wyruszeniem w trasę. 

Wydano kilka zaleceń odnośnie stanu technicznego autobusów linii podmiejskich. 

Istotnym problemem jest brak właściwie wyposażonych punktów obsługi sprzątania 

wagonów kolejowych. Jednostki elektryczne na terenie Skierniewic są sprzątane 

i w ograniczonym stopniu myte (toalety, poręcze) na torach postojowych. 

Obiekty kulturalno-widowiskowe i sportowe - stan sanitarno-porządkowy 

stwierdzany podczas kontroli oceniano pozytywnie. Obiekty tej grupy zapewniają pod 

względem sanitarnym właściwe warunki świadczonych usług / udostępniania pomieszczeń.  
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Oprócz w/w dziedzin nadzorowano także szereg innych miejsc będących obiektami 

ryzyka dla zdrowia publicznego jak dom pomocy społecznej, osiedlowe place zabaw, 

cmentarze, domy przedpogrzebowe i samochody do przewozu zwłok. Nadal stwierdzano 

przypadki nagromadzenia znacznych ilości śmieci przy wiejskich cmentarzach 

parafialnych. Na odpady składa się materiał roślinny, sztuczne tworzywa, znicze i nie 

stanowią one istotnego zagrożenia epidemicznego. 

Oprócz kontroli stanu bieżącego cmentarzy nadzorowano również warunki prowadzenia 

ekshumacji. W trakcie roku wydano 25 decyzji zezwalających ekshumacje oraz 1 decyzję 

umożliwiającą przewóz zwłok poza granice państwa. 

 

7. Interwencje od mieszkańców.  

W 2013r. rozpatrywano w PSSE 20 spraw, w tym wzmiankowane wcześniej 

2 skargi dot. jakości wody. Większość interwencji dotyczyła stanu porządkowego posesji  

i budynków wielorodzinnych (śmieci, odpady, ścieki, czystość klatek schodowych 

i piwnic) lub uciążliwości powodowanych przez zwierzęta (psy, gołębie).  

Nie zgłaszano interwencji w sprawie uciążliwości hałasu w lokalach mieszkalnych. 

 

 

IV.   HIGIENA  ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA  

 

Celem nadrzędnym jest zapobieganie chorobom zakaźnym i niezakaźnym, 

wynikającym ze spożywania żywności nieodpowiedniej jakości. Realizowane zadania 

ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do 

obrotu żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. 

Prowadzone działania dotyczyły: 

 oceny warunków sanitarno-higienicznych i technicznych zakładów produkcji,  

dystrybucji, sprzedaży, transportu środków spożywczych, kosmetyków 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, w tym poprzez 

ocenę wizualną i/lub laboratoryjną próbek żywności oraz ocenę ich oznakowania, 

pobieranych w ramach urzędowej kontroli żywności  i monitoringu,  
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 monitorowania wycofanej z obrotu żywności, kosmetyków oraz przedmiotów użytku             

w ramach systemu wczesnego ostrzegania o pojawiających się  na rynku produktach 

niebezpiecznych (RASFF, RAPEX), 

 rejestracji i zatwierdzeń nowo otwartych zakładów branży żywnościowej, 

 realizacji zamierzeń zaplanowanych corocznie w polityce przedsięwzięć dla powiatu        

w oparciu o wytyczne GIS. 

 

 Sytuacja w obszarze bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu 

żywności na terenie powiatu jest zadawalająca, co potwierdziło 730 przeprowadzonych 

kontroli sanitarnych. Sukcesywnie zmniejsza się liczba stwierdzanych nieprawidłowości 

sanitarno-technicznych i higienicznych w obiektach produkcji i obrotu żywnością. 

Właściciele zakładów modernizują je w miarę swoich możliwości finansowych i usuwają 

bieżące niezgodności, a w ramach opracowanych i wdrożonych systemów GHP (dobra 

praktyka higieniczna) i GMP (dobra praktyka produkcyjna) zapewniają by produkowana  

i wprowadzana do obrotu żywność była bezpieczna dla konsumenta. 

W trakcie kontroli sanitarnych w zakładach branży żywnościowej zwracano uwagę na 

obowiązek opracowania i wdrożenia zasad systemu HACCP zapewniającego 

bezpieczeństwo produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności, w tym wyznaczenia 

krytycznych punktów kontroli (CCP). Aktualnie system ten funkcjonuje w 544 zakładach, 

u pozostałych przedsiębiorców (głównie nowo-otwarte obiekty działające w oparciu 

o decyzje zatwierdzające warunkowe) jest w trakcie wdrażania, bądź opracowywania.  

W następstwie stwierdzenia zaniedbań sanitarno-higienicznych nałożono na właścicieli 

obiektów  23 mandaty karne na sumę 5350 zł oraz skierowano 2 wnioski o ukaranie 

do WSSE w Łodzi, z uwagi na prowadzenie działalności bez zgody PPIS w Sk-cach 

(wymaganej przepisami prawa żywnościowego).  

W zakładach o niewłaściwym stanie technicznym wydano 33 zarządzających decyzji 

administracyjnych zobowiązujących do usunięcia stwierdzonych uchybień – w wyniku 

podjętych działań w większości zakładów uzyskano już poprawę warunków technicznych, 

a w konsekwencji również jakości  produkowanej i oferowanej do sprzedaży żywności. 

W trosce o zdrowie konsumenta zbadano laboratoryjnie i oceniono ogółem 231 próbek 

środków spożywczych, w tym 209 próbek żywności krajowej i 22 żywności pochodzącej 

z krajów UE, pobranych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu. Zakwestionowano 

jakość 8 próbek krajowych środków spożywczych, co stanowi 3.5%. Przyczyną 

ich dyskwalifikacji były w 1 przypadku zawyżone parametry mikrobiologiczne, 
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w pozostałych 7 niewłaściwe cechy organoleptyczne oraz nieprawidłowe znakowanie. 

Ponadto w ramach oceny bezpieczeństwa środków spożywczych importowanych spoza 

krajów UE zbadano ogółem 46 próbek środków spożywczych, z których 

2 zakwestionowano.  

W 2013 roku w ramach urzędowej kontroli zbadano również 4 próbki kosmetyków 

(krajowe) i 4 próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Były 

one pod względem przebadanych parametrów produktami o właściwej jakości zdrowotnej, 

a ich znakowanie oceniono jako prawidłowe. 

 

         W roku sprawozdawczym nadzorowano 919 obiektów żywnościowo- żywieniowych 

oraz dystrybutorów materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków, tj.: 

- produkcji żywności  -  173, w tym 136 produkcji pierwotnej, 

- obrotu żywnością    -    572 

- żywienia zbiorowego  -   155,  w tym zamkniętego   –   66 

- produkcji materiałów do kontaktu z żywnością   –   1 

- punktów obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością  –  13 

- punktów obrotu kosmetykami   -   5 

 

Zakłady produkcji żywności - piekarnie, ciastkarnie, wytwornie wyrobów cukierniczych 

młyny, przetwórnie owocowo-warzywne, wytwórnie i automaty do lodów, inne.  

Podczas kontroli sanitarnych zwracano szczególną uwagę na jakość surowców 

stosowanych do produkcji, identyfikację dostawców i odbiorców, prawidłowość procesów 

technologicznych, oznakowanie wyrobu gotowego, realizację procedur GHP, GMP 

i HACCP oraz sprawność maszyn i urządzeń, szczególnie chłodniczych. 

Stan techniczno - sanitarny i higieniczny w większości zakładów oceniono jako zgodny 

z wymaganiami, w 5 obiektach z uwagi na stwierdzone uchybienia wydano zarządzające 

decyzje administracyjne. Podstawą stosowania w 3 przypadkach karania mandatowego 

było niezachowanie stanu sanitarnego pomieszczeń, urządzeń, sprzętu oraz stwierdzenie 

na stanie magazynowym składników i surowców przeterminowanych. 

Aktualnie system HACCP funkcjonuje w 36 obiektach, a wdrażanie tego systemu 

rozpoczęto w pozostałych zakładach. We wszystkich obiektach obowiązują zasady dobrej 

praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej, ale nie zawsze  są  przestrzegane. 

Pobrano do  badań  laboratoryjnych 37 próbek żywności, zakwestionowano 1 z uwagi 

na niewłaściwe znakowanie produktu.  
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Zakłady obrotu żywnością - sklepy spożywcze w tym supermarkety,  kioski spożywcze,  

 magazyny hurtowe,  obiekty ruchome i tymczasowe, środki transportu, sprzedaż 

 bezpośrednia i na odległość (internetowa), apteki i sklepy zielarskie. 

W oparciu o znowelizowane przepisy prawa żywnościowego zmodernizowano 

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

pomieszczeń i wyposażenia oraz estetyki. Odnotowuje się stale zwiększającą liczbę 

nowoczesnych urządzeń chłodniczych z automatyczną regulacją, co poprawia warunki 

przechowywania środków spożywczych łatwo psujących się i umożliwia 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 (20), 

w tym 2 decyzje wycofania z obrotu żywności niebezpiecznej (obecność mikotoksyn 

w kukurydzy „popcorn” i wysoka zawartość kadmu w herbatce ziołowej). Dla tych 

produktów sporządzono powiadomienia alarmowe w ramach systemu RASFF.  

W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości sanitarno-higienicznych stosowano karanie 

mandatowe (16 mandatów na łączną kwotę 3900 zł). Wszystkie uchybienia natury 

porządkowej zostały usunięte, co potwierdziły kontrole sprawdzające.  

Z uwagi na nieprawidłowe przechowywanie żywności, brak utrzymywania procedur 

HACAP, oferowanie w sprzedaży żywności po upływie terminu przydatności do spożycia 

lub  dacie minimalnej trwałości, 7 zakładów uznano jako niezgodne z wymaganiami.  

System HACCP funkcjonuje w 364 zakładach obrotu żywnością, a w 501 obiektach 

opracowano i wdrożono GHP w formie instrukcji  i procedur. 

 

Zakłady żywienia zbiorowego: 

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

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

        Skontrolowane zakłady oceniono jako zgodne z wymaganiami. W kilku przypadkach 

stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-techniczne i w konsekwencji wydano stosowne  

decyzje zarządzające (7), które są w trakcie realizacji bądź już zostały wykonane. 

 Podstawą stosowania karania mandatowego w 4 zakładach był zły stan sanitarno-

higieniczny i porządkowy. Uchybienia zostały usunięte w terminie niezwłocznym.  

W 142 zakładach żywienia zbiorowego wdrożono system HACCP, a w pozostałych 

obiektach jest na etapie opracowywania. We wszystkich obiektach obowiązują zasady 
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dobrej praktyki higienicznej (GHP), w większości wdrożono również zasady dobrej 

praktyki produkcyjnej (GMP). 

 

Graniczna Kontrola Sanitarna 

W ramach kontroli granicznej importowanych środków spożywczych dokonano, na 

podstawie 26 kontroli przeprowadzonych na wnioski importera, oceny 53 partii środków 

spożywczych pochodzących z krajów trzecich (spoza UE). W tym zakresie zbadano 

laboratoryjnie 30 próbek importowanych środków spożywczych, w kierunku 

zanieczyszczeń biologicznych, mikrobiologicznych i zawartości substancji dodatkowych. 

Wydano 42 świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy 

i dopuszczenia produktów do obrotu w kraju / UE oraz jedną decyzję zakazującą 

wprowadzenia do obrotu partię fig suszonych, z rygorem natychmiastowej wykonalności 

(sporządzono powiadomienie w ramach systemu RASFF).   

 . 

Interwencje Konsumentów 

W roku sprawozdawczym rozpatrzono 30 interwencji ludności, odnoszących się 

głównie do sklepów spożywczych, z których zasadnych były tylko 14. Skargi najczęściej 

dotyczyły  sprzedaży żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej (głównie produktów 

łatwo ulegających zepsuciu), niewłaściwego stanu sanitarno-techn. zakładu, 

nieprawidłowych warunków przechowywania, wprowadzania do obrotu produktów 

przeterminowanych, niewłaściwej higieny personelu, braku higieny przy produkcji potraw 

i wydawaniu posiłków. W następstwie potwierdzenia w niektórych przypadkach zaniedbań 

sanitarnych nałożono na właścicieli zakładów 9 mandatów karnych na sumę 2300 zł.  

W ramach rozpatrywania interwencji pobrano do badań laboratoryjnych 12 próbek 

żywności, z których 3 zakwestionowano z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne 

oferowanych produktów. Przedsiębiorcom przekazano pisemne oceny kwestionowanych 

środków spożywczych oraz zobowiązano do podjęcia działań mających na celu 

zidentyfikowanie i usunięcie uchybień będących przyczyną ich niewłaściwej jakości. 

Poprawę niewłaściwego stanu sanitarno-techn. i sprzętu produkcyjnego w ciastkarni oraz 

wytwórni wyrobów cukierniczych egzekwowano na drodze zarządzeń administracyjnych. 

Kontrole sprawdzające potwierdziły w 2 przypadkach wykonanie nałożonych obowiązków. 

Natomiast w odniesieniu do jednego przedsiębiorcy (sprzedaż ciast z kremem na 

targowisku miejskim), wobec nie spełnienia podstawowych kryteriów sanitarnych, PPIS 

w Skierniewicach wydał decyzję zakazującą prowadzenia działalności. 
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W ramach systemu RASFF (system wczesnego ostrzegania o produktach 

niebezpiecznych) wykonano 108 kontroli interwencyjnych dla 32 przyjętych powiadomień 

alarmowych dot. zakwestionowanych środków spożywczych (24) z uwagi na 

zanieczyszczenia mikrobiologiczne, biologiczne i chemiczne,  dot. suplementów diety (5) 

oraz dla 3 powiadomień dot. materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 

- przekroczenia dozwolonego limitu ołowiu i kadmu oraz niezwiązanego formaldehydu. 

We wszystkich przypadkach przedsiębiorcy podjęli działania zmierzające do wycofania 

produktów niezgodnych z wymaganiami, w ramach uruchomionych procedur wycofania. 

PPIS w Skierniewicach  sporządził w 2013r.  3 powiadomienia w ramach systemu RASFF, 

w tym powiadomienie uzupełniające dla „ziarna kukurydzy popcorn” z uwagi na 

przekroczenie mikotoksyn, powiadomienie informacyjne dla herbatki ziołowej 

z uwagi na stwierdzoną wysoką zawartość kadmu oraz dla fig suszonych imp. z Turcji 

z powodu zanieczyszczeń biologicznych (żywe i martwe szkodniki oraz ich pozostałości). 

W związku z 3 powiadomieniami alarmowymi w ramach systemu RAPEX 

przeprowadzono 11 kontroli w sklepach obrotu kosmetykami oraz w zakładach 

kosmetycznych. W kontrolowanych obiektach nie stwierdzono w obrocie kosmetyków 

będących przedmiotem powiadomień. 

 

Inne Działania 

W zakresie zabezpieczenia sanitarnego imprezy masowej XXXVI Skierniewickiego 

Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw pracownicy Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 

w dniach 14–15.09.2013r. czynności kontrolne, w asyście Straży Miejskiej, 

u przedsiębiorców branży żywnościowej świadczących usługi w zakresie produkcji 

i obrotu żywnością na stoiskach gastronomicznych oraz w punktach sprzedaży żywności 

ustawionych tymczasowo na ulicach miasta Skierniewice.  

Stoiska miały zapewniony dostęp do punktów poboru wody bieżącej (hydranty), 

sieci elektrycznej, toalet (wydzielonych i oznaczonych „wyłącznie dla handlujących”), 

pojemników do gromadzenia odpadów. 

Podczas trwania 2 – dniowego święta oceniono pod względem spełnienia wymagań 

sanitarnych wiele stoisk gastronomicznych prowadzących działalność w zakresie 

przygotowywania potraw, głównie grillowanych (sporządzanych na bazie półproduktów 

i wyrobów gotowych) oraz stoisk handlowych prowadzących sprzedaż pieczywa, wędlin, 

serów, lodów, owoców i warzyw. Większość przedsiębiorców dostosowała się do zaleceń 

organizatora, a osobom kontrolującym udostępniano posiadaną dokumentację tj. decyzje 
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zatwierdzające na prowadzenie działalności wydane przez PIS/WET, orzeczenia lekarskie 

do celów sanitarno-epidemiol., wyniki badań przechowalniczych dla wędlin, serów itd. 

W trzech przypadkach, przed świętem wystąpiono do PPIS w Sk-cach o jednorazowe 

zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej, które rozpatrzono pozytywnie. 

Wszystkie stoiska były zadaszone i ustawione na utwardzonym terenie. Przeważająca 

większość stoisk była prawidłowo wyposażona, posiadały niezbędny sprzęt i narzędzia do 

przygotowywania potraw, zaopatrzone były w wodę zimną i ciepłą, stanowiska do obróbki 

termicznej oraz przechowywania półproduktów i wyrobu gotowego (zamrażarki, chłodnie), 

szafki bądź pojemniki na opakowania jednorazowe. 

Na stoiskach handlowych oferowano do sprzedaży żywność w opakowaniach 

jednostkowych, która posiadała etykiety z informacją o producencie i dacie minimalnej 

trwałości (nie stwierdzono produktów przeterminowanych) oraz luzem – głównie wędliny, 

owoce i warzywa. Przedstawiono dokumenty potwierdzające identyfikację i źródło 

pochodzenia oferowanych środków spożywczych.  

Sprzedawcy i obsługa gastronomiczna pracowali w czystej odzieży roboczej, stosowali 

rękawiczki jednorazowego użytku. 

Odpady stałe, w tym gastronomiczne, zbierano do zamykanych pojemników lub worków 

na metalowych stojakach zapewnionych przez organizatora. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu organizatora imprezy i służb pomocniczych tj. Inspekcji 

Sanitarnej, Straży Miejskiej, Policji, corocznie jakość świadczonych usług handlowych  

i gastronomicznych ulega poprawie. W 2013r. nie stosowano karania mandatowego. 

W niektórych przypadkach udzielono instruktażu i wydawano zalecenia doraźne w zakresie 

wymagań higienicznych dla tymczasowych punktów sprzedaży, bądź dot. obowiązku 

wpisu do rejestru zakładów. 

W dwóch przypadkach poinformowano organizatora o braku możliwości przeprowadzenia 

kontroli, gdyż przedsiębiorcy nie posiadali dokumentów zezwalających na prowadzenie 

działalności wymaganych przepisami prawa żywnościowego, dowodów zapewniających 

identyfikację i źródło pochodzenia oferowanych do sprzedaży środków spożywczych, 

orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, odzieży ochronnej (stoiska 

obsługiwano w odzieży własnej). W obydwu przypadkach przedsiębiorcy zostali 

zobowiązani do zaprzestania prowadzenia działalności i opuszczenia SŚKOiW. Z ustaleń 

sporządzano notatki służbowe celem przesłania informacji do organów nadzorujących, 

uprawnionych do podjęcia działań zgodnie z kompetencjami i właściwością terytorialną. 
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V.  STAN SANITARNY ŚRODOWISKA PRACY 

  

W 2013 roku w ewidencji pionu Higieny Pracy figurowały 348 zakładów pracy, 

zatrudniających ogółem 10 010 pracowników. Najliczniejszą grupę – 200 obiektów 

stanowiły zakłady zatrudniające do 9 pracowników, a najmniejszą - 7 zakładów 

zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

Podczas przeprowadzonych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 187 kontroli 

środowiska pracy w 169 zakładach zwracano uwagę na zagrożenia czynnikami 

chorobowymi występującymi na stanowiskach pracy, mogącymi powodować choroby 

zawodowe. Sprawdzano, czy pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonali 

dla stanowisk pracy ocenę ryzyka zawodowego na czynniki szkodliwe (substancje 

i preparaty niebezpieczne, w tym rakotwórcze oraz hałas, zapylenie, mikroklimat gorący 

i zimny) i na czynniki uciążliwe (oświetlenie, mikroklimat umiarkowany). Weryfikowano 

te oceny z posiadanymi aktualnymi wynikami badań i pomiarów wykonanych 

w środowisku pracy, określających stopień narażenia pracownika. 

Stwierdzono, że na terenie miasta i powiatu:  

- w 15 zakładach 338 zatrudnionych było narażonych na ponadnormatywny hałas, 

a w 1 zakładzie 6 pracowników na ponadnormatywne stężenia kobaltu(czynnika 

rakotwórczego) - przykłady tych zakładów przedstawia tab. Nr 1,  

- na kontakt z czynnikami biologicznymi narażonych było w 76 zakładach 1600 

pracowników, w tym na czynniki zamierzone (określone rodzaje drobnoustrojów), 

29 pracowników zatrudnionych w 3 laboratoriach, 

- na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych narażonych było 241 

pracowników w 6 zakładach, 

- 146 podmiotów gospodarczych podlegało przepisom dotyczącym stosowania lub 

dystrybucji substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym 117 podmiotów 

normatywom wynikającym z rozp. REACH, 16 - ustawie o produktach biobójczych, 

12 - ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (rozp. dot. prekursorów narkotyków), 

1 podmiot – przepisom dot. leków cytostatycznych. 

 

W następstwie działań kontrolnych wydano 56 nakazów, które bezpośrednio lub 

pośrednio skutkowały poprawą warunków pracy w zakładach, w tym: 

- 24 nakazy dotyczyły przeprowadzenia pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

na stanowiskach pracy w celu ich uaktualnienia, 
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- 9 nakazów dot. dokonania rozeznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia 

 w środowisku pracy oraz wykonania stosownych badań, 

- 7 nakazów dot. doprowadzenia do należytego stanu higieniczno-sanitarnego 

pomieszczeń  produkcyjnych lub/i socjalno – sanitarnych, 

- 7 nakazów dot. dokonania lub uaktualnienia oceny ryzyka zawodowego 

i uwzględnienia na stanowiskach pracy czynników chemicznych lub biologicznych, 

- 3 nakazy dot. uzupełnienia wpisów w kartach badań i pomiarów czynników 

szkodliwych oraz prowadzenia rejestrów czynników szkodliwych, 

- 3 nakazy dot. wyposażenia szatni w odpowiednią ilość szafek ubraniowych, 

a pomieszczeń spożywania posiłków w łatwo  zmywalne siedziska, 

- 2 nakazy dot. przedstawienia aktualnego badania skuteczności wentylacji w pracowni 

drukarni, 

- 1 nakaz dot. opracowania i wdrożenia programu działań organizacyjno-technicznych 

zmierzających do ograniczenia poziomu hałasu do granic wartości dopuszczalnej. 

 

W zakresie realizowanego postępowania w sprawie chorób zawodowych, 

przeprowadzono 13 wywiadów epidemiologicznych. W następstwie zakończonych 8 

postępowań administracyjnych stwierdzono 7 chorób zawodowych, w tym: u leśników 

i rolnika (borelioza), u technika dentystycznego (choroba obwodowego układu 

nerwowego), u nauczycielki i sprzedawcy (uszkodzenie narządu głosu). 

Wydano jedną decyzję negatywną. 

 

Powiatowa Inspekcja Sanitarna realizowała również działania tematyczne związane  

z kontrolą warunków pracy i oceną narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych  

w warsztatach samochodowych, zakładach przemysłu drzewnego oraz zakładach 

utylizujących azbest. 

Skontrolowano 28 obiektów. W zakładach tych są stosowane standardowe technologie, 

od lat niezmienne i w zasadzie spełniające wymagania bhp. Aktualnie nie ma możliwości 

wyeliminowania bezpośredniej obecności czynnika ludzkiego przy wykonywanej pracy, 

zatem w celu zminimalizowania narażenia pracownicy są zaopatrywani w odpowiedni 

sprzęt i środki ochrony osobistej. Na podstawie analizy ocen ryzyka, sporządzonych dla 

określonych stanowisk pracy stwierdzono jednak, że w żadnym zakładzie nie występuje 

narażenie nieakceptowalne dla zdrowia. 
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Wydano 8 nakazów dot. wykonania aktualnych pomiarów środowiska pracy, uaktualnienia 

ocen ryzyka stanowiskowego, doprowadzenia pomieszczeń do należytego stanu 

higieniczno-sanitarnego oraz opracowania programu naprawczego prowadzącego do 

obniżenia poziom hałasu. 

 

Tabela Nr 1 

Przykładowe zakłady, w których występują przekroczenia normatywów   

     higienicznych, wynikające z istniejących technologii produkcji. 

 

Nazwa i adres zakładu pracy 

Zatrud

-nienie 

ogółem 

Nazwa 

czynnika 
Stanowisko 

Liczba 

pracowników 

zatrudnionych 

w przekroczeniu 

przemysł spożywczy i przedmiotów użytku 

ZPOW „POLSKI  OGRÓD” 

Skierniewice, ul. Czerwona 20 
339 hałas 

-sortowanie 

-pakowanie 

-odbiór kartonów 

-stacja wyparna 

172 

PPH”FRUCTODOR” Sp. z o.o.  

Bolimów, ul. Senatorska 83 

 

71 

 

hałas 

 

pakowacz-sortowacz 

 

 

31 

Okręgowa Sp. Mleczarska  

Skierniewice, ul. Sobieskiego76 
138 hałas 

obsługa linii 

produkcyjnej 
12 

PPHU GOMAK 

Godzianów 
56 hałas 

obsługa drobiowej linii 

produkcyjnej 
11 

,,REYDRÓB" 

Ubojnia Drobiu 

Lipce Reymontowskie 

95 hałas skubania kurcząt 9 

PACCOR Polska 

Sk-ce, ul. Mszczonowska 75/83 
245 hałas 

drukarz, pakowacz 

operator linii, młyny 
37 

przemysł drzewny 

MAK-SON 

Strobów 2 J 
7 hałas 

operator maszyn 

stolarskich 
5 

przemysł metalowy 

BEFSTAL Sp. z o.o. 

Sk-ce, ul. Domarasiewicza 3/5 
40 hałas 

śrutowacz, tokarz, 

spawacz 
26 

FERROXCUBE 

Sk-ce, ul. Zwierzyniecka 2 
644 

kobalt 

hałas 

- operator pras  

  w dziale granulatu 

- szlifierz, prasowanie 

   i spiekanie  

6 

17 

przemysł tworzyw sztucznych 

,,ZIPO"  Sp. z o.o. 

Sk-ce, ul. Zwierzyniecka 2 
260 hałas 

operator maszyn przy 

prod. taśmy metal 
6 

PILKLINGTON Sp. z o.o. 

Skierniewice, ul. Przemysłowa 4 
176 hałas 

zatępiania szkła na linii 

kontasowania 
14 
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Tabela Nr 2 

Przykładowe zakłady, w których poprawiono warunki pracy. 

 

Nazwa adres zakładu pracy 

Liczba 

pracowników, dla 

których dokonano 

poprawy 

Czego dotyczyła poprawa ? 

 

PPH”FRUCTODOR” Sp.z o.o. 

Bolimów, ul. Senatorska 83 

31 
- obniżenia poziom hałasu na 

stanowisku pakowacz 

 

FERROXCUBE 

Skierniewice, ul. Zwierzyniecka 2 

2 
- obniżenia poziom hałasu na 

stanowisku pakowacz 

 

Zakład Stolarsko-Metalowy 

Usługi –Produkcja „STOLMET” 

St. Kwiatkowski 

Maków, ul. Główna 46 

14 

- wyposażenie szatni  

w odpowiednią ilość szafek 

ubraniowych i siedzisk 

 

EKOIMPEX 

Hanna Wulff-Bertkowska                              

Grodzisk Maz., ul. J. Montwiłła 12  

zakład: Sk-ce, ul. Domarasiewicza 3/5 

6 

- doprowadzenie do należytego 

stanu sanitarno- technicznego 

pomieszczeń szatni 

 

FORECO Lesisz Natalia                                                  

05-830 Nadarzyn,ul Jaworowa 49 

zakład:  Sk-ce,ul.Domarasiewicza 3/5 

14 

- doprowadzenie do należytego 

stanu sanitarno- technicznego 

pomieszczeń szatni 
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VI.   HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

W 2013 r. sprawowano nadzór bieżący i zapobiegawczy nad 102 stałymi 

placówkami   oświatowo  -  wychowawczymi i  16 sezonowego  wypoczynku   dzieci 

 i młodzieży.  

 

Warunki sanitarno-higieniczne i techniczne w placówkach stałych: 

Stan techniczny obiektów.  

 Nie stwierdzono placówek mieszczących się w budynkach nieprzystosowanych,                     

a te które wcześniej zaadaptowano dla potrzeb szkolnictwa spełniają minimum warunków 

jakie są wymagane w tego typu obiektach. W porównaniu z rokiem 2012 zmniejszyła się 

liczba jednostek o złym stanie technicznym ( z 6 do 4). Poprawę tę uzyskano m.in. 

w następstwie wakacyjnych remontów w Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach, ZSO 

w Winnej Górze, Szkole Podstawowej w Dąbrowicach i Gimnazjum w Lipcach 

Reymontowskich. Wykonywane prace obejmowały wybiórczą renowację pomieszczeń 

funkcyjnych, sal gimnastycznych  i wewnętrznych traktów komunikacyjnych. 

W ramach przygotowania placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w wielu 

nadzorowanych placówkach przeprowadzano bieżące naprawy i drobne remonty, 

wykonywano również prace porządkowe (mycie okien, konserwacja podłóg i lamperii itd.). 

 Aktualnie niezadowalające warunki techniczno-sanitarne występują nadal 

w 4 placówkach oświatowo – wychowawczych. W odniesieniu do każdej z nich 

obowiązują decyzje administracyjne PPIS w Skierniewicach, obligujące do usunięcia 

nieprawidłowości. Główną przyczyną nieterminowej realizacji zarządzeń jest brak środków 

finansowych. Występują również przypadki, że pomimo zapewnienia środków 

finansowych remonty nie odbyły się z przyczyn proceduralnych lub braku wykonawców. 

 

Warunki do utrzymania higieny  

Wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze zaopatrzone są w wodę do spożycia 

z wodociągów sieciowych oraz posiadają. kanalizację centralną lub miejscową. Na terenie 

całego powiatu skierniewickiego dzieci i młodzież posiada dostęp do ciepłej wody 

i korzysta z ustępów zlokalizowanych wewnątrz budynków szkolnych. Wszędzie 

zapewnione są środki do utrzymania higieny osobistej - papier toaletowy, mydło w płynie, 

oraz ręczniki papierowe do rąk.  
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W czasie wakacji wykonywano drobne remonty i konserwacje armatury w zespołach 

sanitarnych: wymieniano deski sedesowe, spłuczki, montowano elektryczne podgrzewacze 

wody, w wielu szkołach zamontowano suszarki do rąk, a tradycyjne mydło zastąpiono 

płynnym mydłem w dozownikach. Aktualnie stan techniczny pomieszczeń sanitarnych nie 

budzi zastrzeżeń. 

 Ocenę standardów  dostępności do urządzeń sanitarnych wykonano w oparciu 

o kryterium liczby uczniów przypadających na jedno urządzenie sanitarne i stwierdzono, 

że ten normatyw przestrzegany jest we wszystkich placówkach. 

 

Nadzór nad warunkami higieny pracy ucznia:  

Wyposażenie w meble  

 Pomiary stanowisk pracy ucznia wykonano w 3 placówkach (2 szkoły podstawowe 

i 1 gimnazjum), w tym w 19 oddziałach. Łącznie zmierzono 438 stanowisk pracy ucznia. 

Stwierdzone w 2 palcówkach nieprawidłowości dotyczyły 111 (25%) stanowisk pracy 

ucznia. Nieprawidłowości te wynikały ze złego zestawienia krzesełka i stolika, więc nawet 

gdy dziecko siedziało na właściwym krzesełku to stolik był zbyt  niski albo zbyt wysoki, 

i w konsekwencji powodowało to negatywne skutki zdrowotne.  

W niemal wszystkich przedszkolach i większości oddziałów przedszkolnych  w szkołach 

wychowawcy i opiekunowie grup znają zasady prawidłowego rozsadzania dzieci 

w ławkach. Przeprowadzono indywidualne szkolenia dla nauczycieli w wybranych 

placówkach, podczas kontroli rozdawano przygotowane we własnym zakresie materiały 

instruktażowe dotyczące poprawnego wykonywania pomiarów stanowisk pracy ucznia. 

Natomiast w gimnazjach i wszystkich szkołach ponadpodstawowych uczniowie nie mają 

stałych miejsc pracy, gdyż dominuje system klaso-pracowniany - na każde zajęcia 

przemieszczają się do innej pracowni. W związku z powyższym w czasie kontroli 

sprawdzano tylko zróżnicowanie mebli, i tam gdzie wymagała tego sytuacja prowadzono 

działania korygujące. 

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

strony w stosunku do tablicy. Zachowana jest wymagana odległość pierwszego rzędu 

ławek od tablicy szkolnej. Inne ustawienie ławek jest dopuszczane tylko wtedy, gdy 

wymaga tego metodyka realizacji programu z określonych przedmiotów, głównie nauki 

języków obcych.  
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Rozkłady zajęć szkolnych  

W 2013 roku wykonywano analizy rozkładów zajęć w zakresie przewidzianym 

w formularzu wykorzystywanym do oceny stanu sanitarnego szkoły. Uwagi przekazywano 

dyrektorom placówek na bieżąco, a dotyczyły one głównie przekroczenia liczby godzin 

lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia o więcej niż 1 godzinę. Dyrektorzy szkół 

wyjaśniają, że błędy i nieprawidłowości podczas układania rozkładów zajęć wynikają z: 

 konieczności dostosowywania planu do zajęć na basenie, hali sportowej, boisku, 

 możliwości dojazdu nauczycieli do szkół (zwłaszcza języków obcych), 

 potrzeby wcześniejszego kończenia zajęć przed drugą zmianą. 

Po kilkuletnich interwencjach dot. zbyt krótkich przerw międzylekcyjnych sytuacja uległa 

znaczącej poprawie. Aktualnie w większości szkół czas trwania przerw nie budził 

zastrzeżeń (zwłaszcza w mieście). Najczęściej są one skracane z powodu konieczności 

dostosowania czasu trwania zajęć do rozkładu jazdy autobusu PKS lub szkolnego. 

 

Place zabaw dla dzieci 

Tylko 2 przedszkola i 2 żłobki zlokalizowane w blokach mieszkalnych  

w Skierniewicach oraz w Głuchowie nie posiadają  własnych placów  zabaw lub terenu 

rekreacyjnego. W 6 szkołach i 2 przedszkolach stwierdzono niewystarczającą ochronę 

piaskownic przed zanieczyszczeniami zwierzęcymi. Pozostałe place zabaw 

z piaskownicami nie budziły zastrzeżeń. 

 

Sale gimnastyczne, boiska  

 Sytuację w tym zakresie analizowano w 54 szkołach różnego typu i stwierdzono, 

że na terenie powiatu skierniewickiego 10 szkół ma niewystarczające warunki do 

prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego - są to te placówki, które posiadają tylko salę 

gimnastyczną (6) lub boisko szkolne (4). Wystarczające warunki posiadają 39 placówki – 

dysponują salą gimnastyczną i boiskiem szkolnym. Brak jakichkolwiek warunków do 

prowadzenia zajęć w-f stwierdzono w 8 placówkach, tj. w 2 szkołach podstawowych 

w Skierniewicach, w Lniśnie, Świętem, Złotej, Huminie, Turowej Woli i Gimnazjum 

w Makowie -  zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na korytarzach szkolnych.  

Uczniowie 17 szkół, zarówno miejskich i wiejskich, korzystają z miejskich hal sportowych 

i sal gimnastycznych zlokalizowanych poza własną placówką, a 7 szkół również z basenu. 

Coraz więcej placówek posiada siłownie dobrze wyposażone w sprzęt do ćwiczeń. 
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Prowadzenie dożywiania. 

 Skontrolowano łącznie w 51 placówkach. Stwierdzono, że w 48 (94%) podawano 

ciepłe posiłki, w tym w 31 jednodaniowe dla 1133 uczniów, pełen obiad zjadało 1320 

uczniów z 12 szkół. Liczba jedzących ciepłe posiłki oraz ilość dofinansowywanych 

posiłków  przez urzędy gmin, MOPS-y, GOPS-y i PCK nieznacznie zmalała w porównaniu 

rokiem ubiegłym. Z posiłków dotowanych skorzystało 801 dzieci (868 w 2012r). 

Śniadania szkolne w zorganizowanej formie podawane są tylko w klasach nauczania 

początkowego w szkołach podstawowych. Ciepłe napoje uczniowie piją w trakcie zjadania 

drugiego śniadania – herbatę podawano w 23 szkołach. 

Nadal dużym powodzeniem cieszy się akcja picia mleka w ramach Programu Narodowego, 

która była prowadzona w 35 szkołach dla 4872 dzieci. W porównaniu  z rokiem ubiegłym 

liczba szkól prowadzących akcję wzrosła o 8,  a liczba pijących o 450.  

W 29 nadzorowanych placówkach funkcjonują sklepiki szkolne - skontrolowano 

wszystkie, przeterminowanych artykułów nie stwierdzono. Wszystkie sklepiki od 

października 2012r. roku kontrolowane są na bieżąco pod kątem posiadania środków 

spożywczych, do których zastosowano barwniki spożywcze należące do grupy 

Southampton, takie produkty wycofano natychmiast po ich stwierdzeniu. 

Opieka medyczna  

 W placówkach oświatowo – wychowawczych opiekę medyczną, zarówno lekarską 

jak i pielęgniarską, zapewniono wszystkim uczniom. Gabinety profilaktyki zdrowotnej       

i pomocy przedlekarskiej posiada 14 szkół, wszystkie są w należytym stanie sanitarno-

technicznym. W 1 gimnazjach usługi medyczne świadczone są poza siedzibą szkoły, 

w pozostałych opieka zdrowotna nad uczniem zapewniona jest w pomieszczeniach 

zastępczych na terenie placówki. Pielęgniarki zatrudnione są na częściach etatów tylko      

w niektórych placówkach miejskich. W innych szkołach, szczególnie wiejskich, wykonują 

zadania przeważnie 1 – 2 razy w kwartale. Opieka lekarska pełniona jest w poradniach 

dziecięcych i ośrodkach podmiotów prowadzących działalność leczniczą, a dotyczy 

diagnozowania problemów zdrowotnych i wykonywania szczepień obowiązkowych.       

Nie odnotowano również problemów w tym zakresie w zakładach opiekuńczo-  

wychowawczych. 
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Rozpowszechnienie palenia tytoniu w szkołach 

 Problem analizowano przy każdej kontroli bieżącego stanu sanitarnego 

w placówkach oświatowo – wychowawczych. Generalnie w szkołach i na terenie 

przyległym do placówek obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i jest  

respektowany, zarówno przez uczniów jak i przez nauczycieli.  

 

Placówki wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży: 

 Dominowały formy wypoczynku w miejscu zamieszkania – głównie w szkołach 

będących pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Łącznie zorganizowano 

16  placówek  dla  805 osób,  liczba  wypoczywających zwiększyła się o 89. 

Dane z ostatnich lat (dotyczące rodzaju placówek i wypoczywających) wskazują, że jedyną 

formą wypoczynku na terenie naszego powiatu jest wypoczynek organizowany  w miejscu 

zamieszkania i dofinansowywany przez samorządy terytorialne – szczególnie w okresie 

zimy. W żadnej z placówek nie stwierdzono zaniedbań w zakresie porządku i czystości 

oraz nieprawidłowego postępowania z odpadami stałymi i ze ściekami. Wszystkie 

skontrolowano przynajmniej jeden raz w turnusie. Placówki nie podlegały kwalifikowaniu 

przez Powiatową Inspekcję Sanitarną, a informację o liczbie i formie organizacyjnej 

pozyskiwano z bazy internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

 

VII. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY 

Dla inwestycji należących do kategorii mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, uzgodniono warunki 

realizacji dla następujących przedsięwzięć: 

- budowa instalacji do odzysku i przetwarzania surowców wtórnych z wyrobów     

   gumowych i tworzyw sztucznych metodą pirolizy w Zapadach, gm. Godzianów, 

- rozbudowa budynku inwentarskiego o obsadzie 100 krów mlecznych w miejscowości 

   Lnisno, gm. Godzianów, 

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku Skierniewice – Nowy Kawęczyn, 

- budowa stacji paliw płynnych i LPG w miejsc. Kolonia Bolimowska Wieś gm. Bolimów, 

- remont zakładu produkcji mączki i tłuszczu z produktów ubocznych pochodzenia 

  zwierzęcego, w zakresie zainstalowania nowych linii technologicznych, oraz budowa 

  nowych obiektów w miejscowości Pszczonów, gm. Maków. 
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Wydano opinie w których odstąpiono od potrzeby przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko, między innymi dla następujących przedsięwzięć: 

- przebudowa dróg powiatowych: 

    •Nr 1310 E Pszczonów – granica powiatu i Pszczonów – kier. Maków, o dł. 2484,65 m. 

    •Nr 1333 E Chojnata – Grzymkowice, na odcinku Turowa Wola – granica powiatu 

    •Nr 1316 E na odcinku Pod Borem Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal 

    •Nr 1326 E Miedniewice – Bolimów 

    •Nr 1319 E Pszczonów – Chlebów 

    •Nr 1303 E Głuchów – Celigów 

    •Nr 1320 E Słupia – Gzów 

    •Nr 1320 E Gzów – Janisławice, 

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice – Nowy Kawęczyn, 

- budowa dwóch tankosilosów o pojemności na terenie OSM w Skierniewicach, 

- budowa rozdzielni elektrycznej 110 kV w miejscowości Słupia. 

- budowa dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe w zakładzie 

   GOMAK sp. z o.o. w Godzianowie 

- budowa zakładu rozdrabniania kabli i innych elementów wielomateriałowych  

   stanowiących surowce wtórne w miejscowości Strobów gm. Skierniewice, 

- rozbudowa hali produkcyjnej na terenie zakładu PILKINGTON IGP w Skierniewicach, 

- rozbudowa ulicy Waryńskiego w Skierniewicach na długości 1300 m od granicy miasta, 

- budowa elektrowni słonecznych w Bolimowie o mocy 2 MW,  w Kolonii Bolimowska 

   Wieś o mocy 6 MW,  w Rawiczowie gm. Nowy  Kawęczyn o mocy 1 MW,  

- rozbudowa budynku warsztatu naprawy samochodów w Makowie, 

- przebudowa linii kolejowej nr 4, szlak Szeligi – Biała Rawska, 

- przebudowa drogi leśnej pożarowej w Joachimowie - Mogiłach, gm. Bolimów, 

- przebudowa napowietrznej linii energetycznej 11 kV w Głuchowie, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łasieczniki, gm. Bolimów. 

 

Wydano opinie, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

w których uznano za zasadne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko: 

- budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Głuchowie, 

- rozbudowa zakładowej podczyszczalni ścieków przemysłowych o część biologiczną oraz 

stawu retencyjnego ścieków oczyszczonych na terenie zakładu „POLSKI OGRÓD” 

w Skierniewicach. 
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Do użytkowania dopuszczono ważne dla samorządu gminnego obiekty, takie jak: 

- apteka ogólnodostępna przy ulicy Sucharskiego w Skierniewicach, 

- przedszkole „BARTEK” przy ulicy Zadębie w Skierniewicach, 

- budynek usługowo-biurowy, warsztat samochodowy, stacja kontroli pojazdów, serwis   

  opon, myjnia w miejscowości Wędrogów, gm. Kowiesy, 

- restauracja MC DONALDS przy ul. Wagnera w Skierniewicach, 

- przedszkole „LEŚNE SKRZATY” w miejscowości Kurabka, gm. Bolimów, 

- okręgowa stacja kontroli pojazdów w miejscowości Strzyboga, gm. Nowy Kawęczyn, 

- przedszkola, Nr 10 przy ul. Szkolnej i „Bajkowa Kraina” przy ul. Zadębie, w Sk-cach, 

- dom studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Batorego w Sk-cach, 

- Centrum Medyczne „OGRODOWA” przy ul. Ogrodowej w Skierniewicach. 

- zakład „KARMASZ”- usługi prod. dla potrzeb rolnictwa w Słomkowie, gm. Maków, 

- niepubliczna szkoła podstawowa „ŹRÓDŁA” przy ul. Mazowieckiej w Sk-cach, 

- świetlica wiejska w miejscowości Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy, 

- budynek mieszkalno–usługowy przy ul. Gałeckiego w Skierniewicach, 

- rozbudowa przedszkola „MOJA EKOLANDIA”, ul. M. Skłodowskiej-Curie w Sk-cach, 

- warsztat mechaniki pojazdowej w Sierakowicach Prawych, gm. Skierniewice, 

- droga od ulicy Łowickiej do Waryńskiego, wraz z mostem przez rzekę Łupię w Sk-cach, 

- zakład cukierniczo-piekarniczy przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach, 

- budynek magazynowo-produkcyjny w miejscowości Miłochniewice, gm.Głuchów, 

- zakład produkcyjny piekarniczo-cukierniczy „MAREL” w Dębowej Górze, gm. Sk-ce. 

 

 

VIII. OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA 

 

              Wypełniając zapisy Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej inicjowano 

i organizowano działalność oświatową w celu kształtowania w społeczeństwie postaw 

i zachowań zdrowotnych. Prowadzone prozdrowotne działania profilaktyczne miały na 

celu aktywowanie czynników wspierających zdrowie, jak również ograniczanie bądź 

eliminację tych, które zdrowiu szkodzą. Realizowane zadania dotyczyły zerwania 

z nałogiem palenia tytoniu i innymi uzależnieniami, zapobiegania chorobą zakaźnym 

(wywołanym przez prątki gruźlicy, meningokoki, HIV, wirusa grypy), prawidłowego 

odżywiania, zwiększenia aktywności fizycznej. Skierowane były przede wszystkim do 

dzieci i młodzieży szkolnej a także ogółu społeczeństwa naszego powiatu. 
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Zdrowy styl życia propagowano wdrażając programy edukacyjne w szkołach, a także 

organizując w trakcie masowych imprez lokalnych (Skierniewickie Święto Kwiatów, 

Owoców i Warzyw, „Piknik Rodzinny”) i przy okazji obchodów Światowego Dnia 

Zdrowia, Dnia bez Tytoniu itp. akcje prozdrowotne – połączone z udzielaniem porad 

i badań medycznych, rozdawnictwem materiałów oświatowych oraz za pośrednictwem 

prasy i radia. Stałymi działaniami oświatowymi (realizowano konkretne programy 

profilaktyczne) objęto 7 060 dzieci i młodzieży oraz 1 915 osób dorosłych (rodziców).  

Na stałe współpracowano z Urzędem Miasta, Miejskim Centrum Kultury, placówkami 

nauczania i wychowania, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym, Zakładem Opieki 

Zdrowotnej „Judyta” oraz innymi zakładami i instytucjami.  

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

zarówno wśród odbiorców, jak i instytucji współdziałających z Państwową Inspekcją 

Sanitarną oraz przynoszą pożądany efekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skierniewice, marzec 2014r.  


