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W 2011 roku s�u�by sanitarne skontrolowa�y 93 obiekty basenowe, tj. 99% obiektów 

obj�tych nadzorem. Basen P.H.U. O�rodka Odnowy i Rekreacji w Nowym Tomy�lu nie zosta� 

skontrolowany z powodu trwaj�cego od d�u�szego czasu remontu. Na terenie miasta Turek 

rozpocz�to remont dwóch basenów miejskich. Pod koniec 2011 roku zosta� zamkni�ty basen 

„PUH HUTNIK” w Mikorzynie w powiecie koni�skim.  

Jeden obiekt oceniono negatywnie ze wzgl�du na z�y stan sanitarno - techniczny, tj. basen klubu 

sportowego „Posnania” (basen aktualnie zmieni� zarz�dc� i zosta� wydzier�awiony na pi�� lat 

firmie AQUAPOS). Podczas kontroli s�u�by sanitarne stwierdzi�y silne zniszczenie p�ytek 

pod�ogowych pla�y wokó� niecki basenowej. Obiekt jest wyeksploatowany i w du�ym stopniu 

zdekapitalizowany. 

W trzech obiektach basenowych (p�ywalnia MBP Sp. z o. o., p�ywalnia AWF - u w Poznaniu  

oraz p�ywalnia kryta Obornickiego Centrum Sportu) dokonano modernizacji i odnowiono 

kraw�dzie niecek, pod�óg oraz �cian. 

W stosunku do roku ubieg�ego stan sanitarno - techniczny obiektów basenowych uleg� poprawie 

z 3,4% basenów ocenionych negatywnie w roku 2010 do 1% w roku 2011. 

 
Rys. 15. Ocena obiektów basenowych na terenie woj. wielkopolskiego w 2011 roku 
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W roku 2011 s�u�by sanitarne woj. wielkopolskiego pobra�y 3051 próbek  

w ramach kontroli jako�ci wody w basenach. W 133 próbach wody (4,4%) stwierdzono 

obecno�� flory bakteryjnej.  

Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi�a badania wody w nieckach basenowych  

z cz�stotliwo�ci� 1 raz w miesi�cu w kierunku zanieczyszcze� bakteriologicznych. 
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Zakres bada� obejmowa�: 

- ogóln� liczb� bakterii w 36ºC po 48 h,  

- liczb� bakterii gronkowców koagulazo - dodatnich,  

- liczb� bakterii grupy coli, 

- liczb� bakterii Escherichia coli. 

Ka�dorazowo prowadzona by�a kontrola st��enia zawarto�ci wolnego chloru w wodzie. 

Z uwagi na to, i� nadal brak krajowych przepisów okre�laj�cych wymagania sanitarne dla wody 

w nieckach basenowych w przypadku, gdy badanie próbek wykazywa�o obecno�� 

mikroorganizmów, s�u�by sanitarne przekazywa�y jedynie informacje oraz zalecenia poprawy 

jako�ci wody w�a�cicielowi basenu.  

 

III.10. Ha�as komunalny 

Do organów Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej w 2011 roku wp�yn��o 29 interwencji dotycz�cych 

ha�asu w miejscu zamieszkania (o 2 wi�cej ni� w roku poprzednim). Mieszka�cy skar�yli si� 

g�ównie na ha�as pochodz�cy od urz�dze� klimatyzacyjnych i ch�odniczych zamontowanych  

w obiektach handlowych mieszcz�cych si� w cz��ci handlowo - us�ugowej budynków 

mieszkalnych. Interwencje dotyczy�y równie� uci��liwego dzia�ania instalacji centralnego 

ogrzewania, a tak�e zak�adów produkcyjnych np. piekarni oraz lokali gastronomiczno -

rozrywkowych, w których odbywaj� si� imprezy muzyczne i dyskoteki. Przeprowadzono  

22 wizje lokalne, których wyniki w 5 przypadkach potwierdza�y zasadno�� interwencji i sta�y si� 

podstaw� do wykonania pomiarów ha�asu. Przekroczenia warto�ci dopuszczalnego poziomu 

ha�asu (wg normy PN-87/B-02151/02) stwierdzono w 4 przypadkach, które skutkowa�y 

wydaniem decyzji nakazuj�cych zastosowanie �rodków technicznych zabezpieczaj�cych przed 

przenikaniem nadmiernego ha�asu do lokali mieszkalnych. Dwie sprawy rozpatrywano w ramach 

prowadzonego post�powania administracyjnego przez organ II instancji. Post�powanie zosta�o 

zako�czone w sprawach, w których badanie nat��enia d�wi�ku nie wykaza�o przekrocze�. 

 

Podsumowanie 

1. Stan sanitarno - techniczny wi�kszo�ci obiektów, sklasyfikowanych jako domy pomocy 

spo�ecznej jest dobry. W wielu placówkach przeprowadza si� remonty  

i modernizacje. Wi�kszo�� placówek jest przystosowana dla osób niepe�nosprawnych 

(DPS posiadaj� podjazdy, windy, pochwyty w pomieszczeniach sanitarnych, szerokie 

drzwi i przestronne pomieszczenia �azienkowe). W wielu placówkach opracowano  
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i wdro�ono procedury sprz�tania i dezynfekcji b�d� plany higieny, stosowany jest 

rozdzia� sprz�tu do sprz�tania w zale�no�ci od miejsca przeznaczenia. 

2. Prowadzenie sta�ego nadzoru sanitarnego, a tak�e bie��cych prac remontowo -

modernizacyjnych i doposa�enia obiektów w nowe meble i sprz�t u�ytkowy, wp�ywa  

na podnoszenie standardu us�ug w obiektach hotelarskich. Istnieje potrzeba kontroli 

jako�ci wody ciep�ej z instalacji wewn�trznej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella. 

3. W porównaniu do poprzedniego roku odsetek obiektów ocenionych negatywnie 

�wiadcz�cych us�ugi w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatua�u i odnowy biologicznej 

by� porównywalny (2010 rok - 1,3%; 2011 rok - 1,0%). Najcz��ciej stwierdzonymi 

nieprawid�owo�ciami w w/w obiektach by�y brak wydzielonego miejsca lub 

pomieszczenia do przechowywania sprz�tu porz�dkowego oraz brak prawid�owej 

czysto�ci i dezynfekcji narz�dzi fryzjerskich. 

4. Dworce oraz stacje kolejowe to w wi�kszo�ci obiekty o niskim standardzie.  

W porównaniu z rokiem ubieg�ym odsetek obiektów ocenionych negatywnie nieznacznie 

si� zwi�kszy� - z 4,5% w roku 2010 do 5,8% w roku 2011. Przeprowadzane prace 

remontowe przyczyniaj� si� do poprawy stanu sanitarno - technicznego  

w poszczególnych obiektach. Coraz wi�cej obiektów komunikacji publicznej 

przystosowuje si� dla potrzeb osób niepe�nosprawnych. 

5. Mimo, i� oddawane s� do eksploatacji nowe ust�py, to nadal ich liczba jest zbyt ma�a  

w stosunku do potrzeb, zw�aszcza w miejscowo�ciach wypoczynkowych, na szlakach 

turystycznych oraz przy cmentarzach. 

6. W porównaniu z rokiem ubieg�ym znacz�co zmniejszy�a si� liczba k�pielisk -  

z 67 raportowanych do Komisji Europejskiej do 23 w roku 2011. 

7. Zauwa�a si� brak zainteresowania organizowaniem k�pielisk spe�niaj�cych wymagania 

okre�lone w przepisach krajowych i Dyrektywie k�pieliskowej, które zapewni�yby pe�ne 

bezpiecze�stwo dla osób z nich korzystaj�cych. Miejsca wykorzystywane do k�pieli  

nie s� systematycznie kontrolowane, a tym samym nie gwarantuj� ca�kowitego 

bezpiecze�stwa zdrowotnego k�pi�cym. 
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IV. STAN SANITARNY ZAK�ADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

 

W roku 2011 organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej obj��y nadzorem sanitarnym  

69 placówek szpitalnych w woj. wielkopolskim. 

Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymaga�, jakim 

powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz�dzenia 

zak�adu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158) wprowadzi�o liczne zmiany dotycz�ce 

wymaga� dla zak�adów opieki zdrowotnej. Termin dostosowania zak�adów opieki zdrowotnej  

do wymaga�, jakim powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym ich 

pomieszczenia i urz�dzenia zosta� wyd�u�ony do dnia 31 grudnia 2016 roku. Nie zmieni� si� 

natomiast termin przed�o�enia organowi prowadz�cemu rejestru pozytywnie zaopiniowanego 

przez w�a�ciwego inspektora sanitarnego programu dostosowania zak�adu, tj. 30 czerwca  

2012 roku.  

Z dniem 5 kwietnia 2011 roku wesz�a w �ycie ustawa o dzia�alno�ci leczniczej  

(Dz. U. Nr 112, poz. 654), która reguluje zasady prowadzenia dzia�alno�ci leczniczej. 

W 2011 roku Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowa�a 4042 (52%) placówek 

s�u�by zdrowia spo�ród 7748 uj�tych w ewidencji (Tab. 1). 

 
Tab. 1. Dzia�alno�� kontrolna w placówkach s�u�by zdrowia w 2011 roku 

Rodzaj placówki Skontrolowano Liczba obiektów  
w ewidencji 

% skontrolowanych 
obiektów uj�tych  

w ewidencji 
Zak�ady opieki zdrowotnej 1821 2731 67% 

Indywidualna, 
Indywidualna 
specjalistyczna oraz 
grupowa praktyka lekarska 

 

779 

 

2375 

 

33% 

Indywidualna, 
Indywidualna 
specjalistyczna oraz 
grupowa praktyka lekarzy 
dentystów 

 

1015 

 

1717 

 

59% 

Indywidualna, 
Indywidualna 
specjalistyczna oraz 
grupowa praktyka 
piel�gniarska 

 

315 

 

687 

 

46% 

Inne obiekty �wiadcz�ce 
us�ugi medyczne nieb�d�ce 
ZOZ-ami 

 

112 

 

238 

 

47% 

Ogó�em 4042 

 

7748 52% 
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Rys. 1. Odsetek negatywnie ocenionych placówek w poszczególnych grupach podmiotów leczniczych. 
Porównanie za lata 2010 - 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1. Zak�ady opieki zdrowotnej – ogó�em 

 W roku 2011 skontrolowano 1821 zak�adów opieki zdrowotnej, co stanowi 67% ogó�u 

uj�tych w ewidencji. Z�y stan stwierdzono w 55 jednostkach, tj. w 3% skontrolowanych. 

 
Tab. 2. Udzia� placówek niepublicznych w ogólnej liczbie zak�adów opieki zdrowotnej 

Rok Ogólna liczba zak�adów 

opieki zdrowotnej 

Ogólna liczba ZOZ 

niepublicznych 

% ZOZ niepublicznych 

2010 2440 2332 95,6 

2011 2731 2598 95 

 

Tak jak w roku ubieg�ym odsetek negatywnie ocenionych obiektów niepublicznych jest mniejszy 

ani�eli obiektów publicznych i wynosi odpowiednio 1% dla niepublicznych i 29% dla 

publicznych. 
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IV.2. Szpitale 

 Spo�ród 69 szpitali kontrolom sanitarnym oceniaj�cym stan sanitarno - techniczny 

poddano 57 obiektów. Negatywnie oceniono stan sanitarny 21 podmiotów leczniczych (37%). 

W 2011 roku do ewidencji wpisane zosta�y 4 obiekty szpitalne: NZOZ Vigor w Lesznie, SNZOZ 

FIDES w Lesznie, NZOZ Centrum Medyczne „Ort - Medica” Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. oraz 

NZOZ PreMediCare Sp. z o.o. w Poznaniu. 

Wykre�lono z ewidencji 2 placówki: Euro Hernia Clinic Szpital Przepuklin Sp. z o.o.  

w  Ryczywole (powiat obornicki) oraz NZOZ INTERMEDICA Szpital Okulistyczny  

w Poznaniu. 

 
Tab. 3. Liczba szpitali w porównaniu z 2010 rokiem  

 

Rok 

 

Liczba szpitali 

 

Liczba skontrolowanych 

Ze z�ym stanem 

sanitarnym (%) 

2010 67 61 36 (59%) 

2011 69 57 21 (37%) 

 

W 53 placówkach stwierdzono uchybienia w zakresie zabiegów sanitarno - higienicznych. 

Kategorie nieprawid�owo�ci i ich udzia� w puli wszystkich stwierdzonych przedstawia  

rysunek 2. 

 
Rys. 2. Udzia� nieprawid�owo�ci w zakresie zabiegów sanitarno - higienicznych w szpitalach województwa 
wielkopolskiego skontrolowanych w 2011 roku  
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IV.2.1. Stan techniczny i funkcjonalny szpitali 

Stan techniczny i funkcjonalny szpitali na terenie woj. wielkopolskiego jest bardzo 

zró�nicowany. W wi�kszo�ci obiektów prowadzone by�y prace remontowo - modernizacyjne. 

Placówki dokonuj� weryfikacji programów dostosowawczych wyd�u�aj�c termin dostosowania 

do obowi�zuj�cych przepisów najcz��ciej do 2016 roku. Prace remontowe i modernizacyjne  
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w 2011 roku prowadzone by�y w 77% szpitali, czyli w znacznej wi�kszo�ci skontrolowanych 

placówek. 

Remontowane komórki organizacyjne szpitala niezwykle rzadko s� w ca�o�ci wy��czane  

z udzielania �wiadcze�. Stosowanym rozwi�zaniem sta�y si� dyslokacje pacjentów  

z wy��czonych i obj�tych remontem sal do innych, na terenie danej komórki, b�d� sal 

zlokalizowanych w innej komórce o podobnym profilu dzia�ania. 

W szpitalach prowadzone s� tak�e prace budowlane obejmuj�ce nowe konstrukcje lub 

rozbudow� ju� istniej�cych budynków, celem przeniesienia komórek organizacyjnych  

do nowych pomieszcze�, dostosowanych do aktualnych wymogów prawa. W roku 2011 

prowadzone by�y tak�e prace termo - modernizacyjne obiektów szpitalnych (Zespó� Opieki 

Zdrowotnej w Gnie�nie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu).  

 
 Rys. 3. Zespó� Opieki Zdrowotnej w Gnie�nie 
 

 
 

Niemal wszystkie szpitale (94%) posiadaj� co najmniej jeden oddzia� w dobrym lub 

bardzo dobrym stanie sanitarno - technicznym. Wiele spo�ród tych oddzia�ów zosta�o 

kompleksowo wyremontowanych i zmodernizowanych m.in. Oddzia� Chirurgiczny  

z pododdzia�em urazowo - ortopedycznym i Oddzia� Noworodkowy w szpitalu w Czarnkowie, 

Oddzia� Intensywnej Terapii i Oddzia� Wewn�trzny w szpitalu w Ko�cianie oraz Pracownia 

Hemodynamiki w ZOZ w Gnie�nie. Pomieszczenia tych oddzia�ów posiadaj� meble i pod�ogi 

wykonane z materia�ów g�adkich, zmywalnych umo�liwiaj�ce ich mycie i dezynfekcj� oraz  

s� wyposa�one w nowoczesny sprz�t. 

 


