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i gazowe). Problemem przy inwestycjach rolniczych oraz zwi�zanych z gospodark� �ciekow�  

s� ewentualne odory, które mog� znacznie obni�y� komfort aerosanitarny mieszka�ców. 

 

Podsumowanie 

1. W ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zwracano szczególn� uwag� 

na zagadnienia zwi�zane z wymaganiami higieniczno - zdrowotnymi dla obiektów 

budowlanych, zaopatrzeniem ludno�ci w wod� zdatn� do picia, ochron� ludzi przed 

ponadnormatywnym ha�asem, zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, gospodark� 

odpadami oraz gospodark� �ciekow�.  

2. Prowadzona w 2011 roku dzia�alno�� zapobiegawczego nadzoru sanitarnego mia�a na celu 

zachowanie w�a�ciwego stanu sanitarnego woj. wielkopolskiego, a tym samym 

wyeliminowania zagro�e� dla zdrowia mieszka�ców województwa. 

3. Organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie woj. wielkopolskiego zaj��y ogó�em 

13786 stanowisk w ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.  

4. Do czynników wp�ywaj�cych pozytywnie na stan sanitarny woj. wielkopolskiego w zakresie 

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego mo�na zaliczy�: zgodno�� realizacji nadzorowanych 

obiektów z przepisami prawnymi, przestrzeganie wymaga� sanitarnych, higienicznych  

i zdrowotnych obiektu na etapie projektu budowlanego oraz zgodno�� z wymogami 

zdrowotnymi stosowanych materia�ów i procesów technologicznych dla obiektów 

budowlanych w stadium projektowania i realizacji. 
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XI. 

 
ZAKO�CZENIE 

 W 2011 roku Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) województwa wielkopolskiego 

realizowa�a zadania zwi�zane ze sprawowaniem zapobiegawczego i bie��cego nadzoru 

sanitarnego, prowadzeniem dzia�alno�ci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej oraz  

o�wiatowo - zdrowotnej. 

W ramach wspó�pracy �rodowiskowej inicjowano, koordynowano i przeprowadzano dzia�ania, 

które dotyczy�y: profilaktyki tytoniowej, profilaktyki w zakresie HIV/AIDS, racjonalnego 

od�ywiania i aktywno�ci fizycznej, promowania zdrowego stylu �ycia, profilaktyki raka szyjki 

macicy, profilaktyki uzale�nie� (dopalacze). W��czono si� w realizacj� ogólnopolskiej 

pilota�owej edycji Programu Profilaktyki Zaka�e� HCV pod has�em „STOP! HCV”.  

Laboratoria Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego systematycznie rozszerza�y  

i uaktualnia�y zakresy akredytacji, wdra�aj�c nowe badania w obszarze diagnostyki medycznej, 

oceny �ywno�ci i wody, jak równie� w obszarze czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu 

pracy. Uczestniczy�y równie� w badaniach mi�dzylaboratoryjnych organizowanych m.in. przez 

Polmicro, Gda�sk� Fundacj� Wody, LGC Standards, Centralny O�rodek Bada� Jako�ci  

w Diagnostyce Mikrobiologicznej. 

Uzyskane wyniki potwierdzi�y wiarygodno�� i kompetencje techniczne w zakresie 

wykonywanych bada�.  

 
Rys. 1. Certyfikaty akredytacji uzyskane przez SSE województwa wielkopolskiego  
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Rys. 2. Kontrole sanitarne i badania laboratoryjne przeprowadzone przez Pa�stwow� Inspekcj� Sanitarn� 
woj. wielkopolskiego w latach 2010 - 2011 

 

 
 
 
Rys. 3. Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Pa�stwow� Inspekcj� Sanitarn�  
woj. wielkopolskiego w latach 2010 - 2011 
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Rys. 4. Post�powanie administracyjne i represyjne przeprowadzone przez Pa�stwow� Inspekcj� Sanitarn� 
woj. wielkopolskiego w latach 2010 - 2011 
 

 
 

Czynnikami pozytywnie wp�ywaj�cymi na stan sanitarny i sytuacj� epidemiologiczn� 

województwa wielkopolskiego by�y m. in.: 

� Brak epidemii chorób zaka�nych, stabilna sytuacja epidemiologiczna  

woj. wielkopolskiego. 

� Poprawa zg�aszalno�ci chorób zaka�nych, zw�aszcza w zakresie nadzoru nad gryp�.  

W roku 2011 liczba rozpoznanych przypadków oraz podejrze� zachorowa� na gryp� 

wzros�a o 144% (204540 odnotowanych w 2011 roku zg�osze� w stosunku do 83865 

przypadków z roku 2010, g�ównie dzi�ki poprawie zg�aszalno�ci w zakresie podejrze� 

zachorowa�). Du�y wp�yw na polepszenie nadzoru nad gryp� maj� prowadzone 

programy diagnostyczne – SENTINEL i I-MOVE. 

� Sukcesywne zmniejszanie si� liczby wodoci�gów z grupy o najmniejszej produkcji wody 

(<100m³/dob�), na skutek przy��czenia tych obiektów do wi�kszych wodoci�gów lub 

zwi�kszeniem produkcji wody, co wp�ywa na popraw� jako�ci wody konsumowanej 

przez odbiorców. 

� Stopniowa poprawa stanu sanitarno - higienicznego zak�adów opieki zdrowotnej 

zw�aszcza lecznictwa stacjonarnego. Placówki wyposa�ane s� w nowy sprz�t, podwy�sza 

si� skuteczno�� procesów dekontaminacji sprz�tu i powierzchni. 

� Systematyczne (od 2009 roku) zmniejszanie si� liczby rejestrowanych przypadków 

chorób zawodowych. 
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o 84 przypadki wi�cej (23,6%) zachorowa� na ró�yczk�. Monitorowanie chorób 

dzieci�cych ma znaczenie zw�aszcza w obliczu wzrastaj�cej liczby osób uchylaj�cych si�  

od obowi�zku wykonywania szczepie� ochronnych okre�lonych w Programie Szczepie� 

Ochronnych. 

2. Wzmo�enie nadzoru nad:  

� Placówkami o�wiatowymi w celu zapewnienia w�a�ciwych warunków do utrzymania 

higieny osobistej dzieci i m�odzie�y.  

� Znakowaniem �rodków spo�ywczych. Mimo, �e ogólny odsetek kwestionowanych 

próbek �ywno�ci zmniejszy� si� w stosunku do roku ubieg�ego o 1,7%, to w dalszym 

ci�gu najcz�stsz� przyczyn� kwestionowania próbek �ywno�ci pozostaje znakowanie. 

Wska�nik próbek kwestionowanych z tego powodu wzrós� w 2011 roku o 2,2% (7,3%  

w 2010 roku - 9,5% w roku 2011).  

� Dzia�aniami maj�cymi na celu popraw� stanu sanitarno - higienicznego obiektów 

u�yteczno�ci publicznej na etapie projektowania i realizacji zwi�zanych z organizacj� 

turnieju UEFA EURO 2012.  

3. Kontynuowanie dzia�a� w zakresie o�wiaty zdrowotnej oraz promocji zdrowia wynikaj�cych 

z potrzeb zdrowotnych spo�ecze�stwa oraz sytuacji epidemiologicznej ze szczególnym 

uwzgl�dnieniem profilaktyki w zakresie HIV/AIDS, profilaktyki antytytoniowej, zada� 

promuj�cych zasady zbilansowanej diety i aktywno�ci fizycznej. 

 


