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Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr XVI/158/04 

Rady Powiatu Kościańskiego 
          z dnia 27.04.2004 roku 

 
STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO 

 
POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO 

 
za 2003 rok 

 
 
 
WSTĘP 
 
Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie w roku 

2003 ukierunkowana była na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym 

wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie 

powstawaniu chorób w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 

Zadania te określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisach 

prawa materialnego realizowano poprzez: 

 sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, 

 prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, 

 prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej. 

Współpracowano z jednostkami Samorządu Terytorialnego – szczególnie z 

Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Inspekcją Weterynaryjną, 

Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Handlową i Powiatowa 

Komendą Policji, które powiadamiały nas o stwierdzanych niedociągnięciach 

w czasie kontroli prowadzonych przez siebie. 
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Sytuacja demograficzna 

Powiat Kościański zajmuje powierzchnie 722, 5 km2. Liczba mieszkańców 
wynosi 77076 ( dane na 30.06.2003r.) 
 
L.p. miasto lub gmina Ludność 

1 Miasto Kościan 24112 
2 Gmina Kościan 14738 
3 Miasto Śmigiel 5382 
4 Gmina Śmigiel 12046 
5 Miasto Krzywiń 1159 
6 Gmina Krzywiń 8368 
7 Miasto Czempiń 5064 
8 Gmina Czempiń 6207 
                                            RAZEM 77076 

 
 

Higiena Komunalna 
 

Warunki zdrowotne środowiska 
 

Nadzorem sanitarnym nad jakością wody do picia i na potrzeby 
gospodarcze w roku 2003 zostały objęte wszystkie miasta i gminy 
powiatu kościańskiego. Wszystkie czynne i zarejestrowane obiekty 
zostały objęte przynajmniej jednorazową kontrolą połączoną z 
poborem wody do badań w monitoringu przeglądowym z hydroforni i 
sieci. Oprócz tego ze wszystkich wodociągów publicznych i 
zakładowych pobrano próby do badań z sieci trzykrotnie w monitoringu 
kontrolnym.  
Na terenie miast działa 5 wodociągów publicznych: 

 4 o wydajności od 10 – 1000m3 / na dobę  
Kościan – ujęcie Łazienki, 
Czempiń - ul. Kolejowa  
Czempiń – Borówko, 
Śmigiel ul. Powstańców Wielkopolskich nr 6 

 1 o wydajności 1000 – 10000m3/ na dobę 
Kościan – ul. Jesionowa 

Trzy z tych ujęć : Czempiń Kolejowa, Czempiń Borówko i Kościan 
Jesionowa produkują wodę odpowiadającą wymaganiom 
dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a 
Kościan Łazienki i Śmigiel produkują wodę , która nie odpowiada 
wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w 
sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenia manganu i azotanów (w 
Śmiglu). 
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Wszystkie wodociągi poddają ujmowaną wodę uzdatnianiu. Stan 
techniczny obiektów jest zadowalający.  
Na terenie wsi zarejestrowano 19 wodociągów publicznych, 6 
zakładowych, 5 lokalnych oraz 1 studnię publiczną. W grupie 
wodociągów o wydajności  <10m3 na dobę są : wodociąg zakładowy 
Gniewowo i wodociąg lokalny Rąbinek. Ujęcia zgodnie w z planem 
skontrolowano 1 x w roku. Stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. 
Woda z wodociągu w Rąbinku ma zwiększone ilości manganu, a  w 
Gniewowie produkuje wodę o przekroczonej barwie, mętności i żelaza. 
W grupie wodociągów o wydajności od 10 – 1000m3/ na dobę 
zewidencjonowano 28 wodociągów: 19 publicznych, 5 zakładowych, 4 
lokalne oraz 1 studnię publiczną. Wszystkie zostały skontrolowane z 
godnie z planem 1x w roku, ich stan sanitarno-techniczny nie budził 
zastrzeżeń. 
16 spośród nich produkuje wodę dobrą, a 12 wodę złą. Na złą jakość 
produkowanej wody rzutują: mętność, przekroczenie manganu, bądź 
żelaza, bądź amoniaku. Studnia publiczna to Zdrój Józefa, który 
produkuje wodę nieodpowiadającą Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
W ewidencji naszej znajdują się 22 studnie przydomowe, które w roku 
sprawozdawczym nie były badane. 
 

 
Zaopatrzenie ludności powiatu w wodę zależności od jej jakości obrazuje 

poniższa tabela 
 

Liczba ludności zaopatrywanej 

w wodę  odpowiadającą 

wymaganiom ( w tys) 

Liczba ludności zaopatrywanej 

w odę nie odpowiadającą 

wymaganiom ( w tys) 

 

L.p 

 

POWIAT 

Liczba 

ludności w 

powiecie 
 

w miastach 

 

na wsi 
 

 

w miastach 

 

na wsi 

1 Kościan 77076 24,24 28,67 11,32 12,73 

 

Kąpieliska naturalne i baseny sztuczne 

Nadzorem kontrolno-laboratoryjnym objęto 3 zorganizowane kąpieliska 
oparte na wodach powierzchniowych 

 Dębiec Nowy – gmina Kościan, 
 Krzywiń      - gmina Krzywiń 
 Cichowo Mórka - gmina Krzywiń 

i 1 basen kąpielowy w Śmiglu. 
Na wszystkich kąpieliskach badana co 2 tygodnie w okresie od 15VI – 15 IX 
woda wykazywała jakość zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
16 października 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać 
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woda w kąpieliskach. Czystość plaż była właściwa, a sanitariaty - 
zadowalające. 
Basen w Śmiglu należycie przygotowany był do napełnienia wodą; woda 
przez cały sezon bakteriologicznie dobra. 
 
 
 
Ustępy publiczne. 
 
Kontrolą objęto 5 obiektów w mieście: 2 w Kościanie, 2 w Śmiglu, 1 w Krzywiniu 
(obiekt sezonowy przy kąpielisku) oraz 2 obiekty na wsiach: w Dębcu Nowym i 
Cichowie – czynne tylko w sezonie letnim. 
Na obiekt w Kościanie wydano decyzję administracyjną (między innymi na 
doprowadzenie bieżącej ciepłej wody, wyposażenie kabin o uchwyty na 
papier toaletowy), która została wykonana. Nadal stwierdza się 
niewystarczającą liczbę ustępów w stosunku do potrzeb powiatu. Dotyczy to 
szczególnie miejscowości o walorach rekreacyjno-turystycznych oraz miejsc 
organizacji imprez masowych, a także okolic cmentarzy. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, co roku składając sprawozdanie 
ze stanu sanitarnego przed Radą Powiatu sygnalizuje potrzebę zwiększenia 
ilości szaletów publicznych. 
 
Zakłady fryzjerskie 
 
Na terenie powiatu mamy 42 zakłady fryzjerskie w mieście i 9 zakładów na 
wsi. Wszystkie objęto nadzorem przeprowadzając łącznie 88 kontroli, w czasie 
których szczególną uwagę zwracano na dezynfekcję sprzętu i narzędzi 
fryzjerskich. Większość zakładów to obiekty nowoczesne, estetycznie 
urządzone, dobrze wyposażone. 
 
Zakłady kosmetyczne 
 
W miastach powiatu kościańskiego jest 6 zakładów kosmetycznych, w których 
przeprowadzono 7 kontroli, które wypadły pozytywnie. 
 
Hotele 
 
W mieście Kościanie istnieje 1 hotel „ CUKROWNIK”, którego stan sanitarny w 
roku sprawozdawczym nie budził zastrzeżeń. 
Na terenach gmin w Dębcu Nowym zespół hotelowo-gastronomiczny 
„NIEDZWIEŹ”, w którym stwierdzono dobry stan sanitarno-techniczny bazy 
noclegowej i węzłów sanitarnych. W lutym 2003 roku oddano po remoncie 
kapitalnym hotel w Stadninie Koni Racot, który ze względu na funkcjonalność 
jak i stan sanitarny nie budzi zastrzeżeń. W Piotrowie w hotelu „Pod Kaczorem” 
w roku sprawozdawczym dokonano wymiany mebli hotelowych, wymiany 
bielizny pościelowej, wykładzin. Stan obiektu jest zadowalający. 
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W grupie obiektów wczasowo-turystycznych mieści się Zajazd u Dudziarza 
gdzie po dokonanych remontach stwierdza się należyty stan sanitarny. 
 
Dworce i stacje kolejowe 
 
Na terenie powiatu są 3 obiekty w miastach i 3 na wsiach. Łącznie 
przeprowadzono 10 kontroli. Obiekty są w złym stanie sanitarnym, wobec 
czego na dworce w Kościanie, Czempiniu i Starym Bojanowie wydano 
decyzje administracyjne. Zła kondycja finansowa PKP sprawia, że zalecenia 
wydłużają się w czasie. W 2003 roku na stacji w Oborzyskach Starych 
uruchomiono ubikację, w Starym Bojanowie wyposażono perony w kubły na 
odpadki i dokonano naprawy schodów, w Kościanie oszklono drzwi 
wahadłowe. 
 
 
Obiekty lecznictwa zamkniętego 
 
Na terenie powiatu funkcjonują: 

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Koscianie wraz z  
Oddziałem Reumatologicznym w Śmiglu. 

2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny z oddziałami Nerwic w 
Wonieściu i Leczenie Uzależnień od Alkoholu w Kościanie. Oba szpitale 
utrzymanie czystości bieżącej zleciły profesjonalnym zakładom. 
Podobnie jest z praniem bielizny szpitalnej. Zasięgnęliśmy opinii o 
zakładach wykonujących te usługi i okazało się, że w obu przypadkach 
spełniają one warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 21 1992 roku w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Oba szpitale 
posiadają ważną decyzję Starosty Kościańskiego na wytwarzanie 
odpadów medycznych i umowy z przedsiębiorstwami uprawnionymi do 
zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, które dostarczają je 
do Spalarni Odpadów Medycznych przy Szpitalu Wojewódzkim w 
Gorzowie Wielkopolskim.  
W roku 2003 SP ZOZ w Kościanie do nowych pomieszczeń przeniesiono 
Izbę Przyjęć, Poradnię Chirurgiczną, Poradnię Ginekologiczną i 
Rehabilitacyjną. Oddziały w obu szpitalach są na bieżąco w miarę 
środków remontowane, co stanowi, że ich stan sanitarny nie stwarza 
zagrożenia.  
W ewidencji PSSE jest 135 placówek lecznictwa otwartego, w których 
łącznie przeprowadzono 154 kontrole.  
 
Domy Pomocy Społecznej 
 
Nadzorem objęto oba Domy Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i 
Mościszkach. W obu domach naprawy i remonty prowadzi się w miarę 
możliwości finansowych zakładów. W Jarogniewicach w 2003 roku 
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dokonano remontu kapitalnego pralni, magazynu bielizny brudnej i 
korytarza, a w Mościszkach przeprowadzono remont węzła 
sanitarnego, malowanie pomieszczeń dla pensjonariuszy na jednej 
kondygnacji, wymieniono zniszczone meble. 
 
 
 
 
Badanie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 
 
Badaniem tym objęty był tylko Kościan. Badano średnio dobowe 
stężenie najpowszechniej występujących zanieczyszczeń powietrza 
stanowiących produkty spalania paliw, a więc dwutlenku azotu, 
dwutlenku siarki pyłu zawieszonego. Badanie wykonało laboratorium 
przy PSSE Leszno. Wykonano 96 oznaczeń dwutlenku siarki, 96 oznaczeń 
dwutlenku azotu i 96 oznaczeń pyłu zawieszonego.  
 
 

 
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 

 
Obiekty żywnościowo-żywieniowe 
 
Nadzorem sanitarnym objęto 582 zakłady produkcji obrotu żywności, żywienia 
i przedmiotów użytku ( w ewidencji 765). Przeprowadzono w nich łącznie 765 
kontroli. W wyniku dokonanej oceny sanitarnej 30,35% obiektów uzyskała 
ocenę niedostateczną. Liczba obiektów o złym stanie sanitarnym 122, z 
czego w 29 przypadkach ocena ta wynika ze złego stanu technicznego. W 
trakcie kontroli pobrano do badań 198 prób, z czego zakwestionowanych 
było 26, co stanowi 13,13%. Zbadano także 103 próby sanitarne ( wymazy i 
zmiotki), z czego 14 było zakwestionowanych, co stanowi 13,6%. 
W celu poprawy stanu sanitarnego wydano180 decyzji administracyjnych w 
tym 3 o wstrzymanie produkcji, bądź unieruchomienie. W stosunku do osób 
winnych zaniedbań nałożono 113 mandatów na łączną sumę 9050 zł. 
 

Decyzje 
administracyjne 

L.p. rok 

 w tym o 
unieruchmieniu 

średnia 
mandatu 

% obiektów 
ndst. 

Ilość 
zbadanych 
śr. Spoż. 

1 2000 152 12 68.90 44.00 404 
2. 2001 276 4 70.91 37.18 389 
3. 2002 277 7 81.25 26.64 354 
4 2003 330 3 80,10 29,85 198 
 
W roku 2003 największy % niedostatecznych obiektów jest w grupie piekarni – 
52,9%. Sklasyfikowano 17 spośród 21obiektów będących w ewidencji i 9 
spośród nich otrzymało ocenę niedostateczną, głównie z powodu zaniedbań  
w bieżącym stanie sanitarnym. Na obiekty te wydano decyzje 



 7

administracyjne nałożono 12 mandatów na sumę 132o zł. W kolejności „ 
złych” są zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego ( 50%), magazyny 
hurtowe, zakłady garmażeryjne, zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego, 
kioski, ciastkarnie i sklepy spożywcze. 
Zły stan sanitarny obiektów żywienia to głównie: 

 Nie zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach, 
 Zniszczony sprzęt, 
 W ciastkarniach brak wyniku badań produktu końcowego, 
 Brak wysokości w kioskach i sklepach wydzielonego miejsca do 

składowania opakowań zwrotnych, 
 Art. spożywcze o niewłaściwej jakości zdrowotnej bądź źle znakowane – 

najczęściej pieczywo inne przetwory zbożowo-mączne, wyroby 
garmażeryjne i mięso, 

Na szlakach turystycznych sklasyfikowano10 zakładów żywienia zbiorowego, z 
czego 3 były złe. Na 32 punkty małej gastronomii było 10 o złym stanie 
sanitarnym, a na 115 sklepów i kiosków ocenę niedostateczną otrzymało 47 
spośród nich. 
Na obiekty zlokalizowane przy trasach nałożono 54 mandaty na sumę 4300 zł. 
W roku 2003 stwierdzono 1 zbiorowe zatrucie pokarmowe, którego źródłem 
zakażenia były eklery wyprodukowane w jednej z kościańskich cukierni. 
Zatruciu, za które odpowiedzialna była pałeczka salmonella enteritidis uległy 
22 osoby, z których 5 było hospitalizowanych. 
 

Higiena Pracy 
 
W 2003 roku na terenie powiatu było 212 zakładów pracy, które zatrudniały 
7045 pracowników, w których przeprowadzono 190 kontroli zwracając 
szczególną uwagę na warunki pracy, stan sanitarny zaplecza socjalnego oraz 
na realizację zarządzeń wydanych przez Inspekcję Sanitarną i Państwową 
Inspekcję Pracy. 
Do najczęściej stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień należy: 

 przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia, 

 nieprzestrzeganie terminowego wykonywania pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia, wymagających kontroli laboratoryjnej stężeń i 
natężeń na stanowiskach pracy, 

 brak prawidłowo opracowanych kart charakterystyk substancji 
niebezpiecznych ( błędnie sporządzone, brak informacji o składzie ) 

Na wszystkie te nieprawidłowości PPIS wydał decyzje administracyjne. 
W narażeniu i kontakcie z czynnikami rakotwórczymi zatrudnionych było 96 
osób. 
W Kościańskiej Fabryce Mebli narażonych pyły drewna twardego – buk, który 
powstaje na wskutek mechanicznej obróbki narażonych jest 67 osób. 
W zakładzie „ KOM-EKO” na chromiany i dichromiany narażonych jest 6 
pracowników, w zakładzie metalowym M.A. Lupa w Czempiniu 2 
pracowników narażonych jest na  szkodliwe działanie benzenu, 12 na oleje 
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mineralne ( ciekła faza aerozoli); 3 pracowników Samodzielnego Publicznego 
ZOZ ma kontakt z lekami cytostatycznymi. 
 
Nadzór nad warunkami pracy przy stosowaniu i dystrybucji środków ochrony 
roślin, 
 
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 30 kontroli w obiektach 
trudniących się dystrybucją i stosowaniem środków ochrony roślin. Na 
działanie tych środków narażonych jest 70 pracowników. Stan sanitarny 
obiektów jest dobry. Wyposażone są w stosowną wentylację, odpowiednie 
oświetlenie, prawidłowe zaplecze socjalne. Pracownicy zatrudnieni posiadają 
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz są szkoleni w zakresie 
stosowania środków ochrony roślin.  
Jedynie w zakładach rolnych zakupuje się środki, krótko przed planowanym 
zabiegiem i przechowuje się je w magazynach podręcznych, a pracownicy 
wykonujący zabiegi są zaopatrzeni w odzież pyłoszczelną, rękawice, buty 
gumowe, maski p/ pyłowe. 
 
CHOROBY ZAWODOWE 

Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w latach 1999 – 2003 

 
L A T A  Poz. Jednostka chorobowa 

1999 2000 2001 2002 2003 
5 przewlekłe zapalenie 

oskrzeli 
 
 

 
1 

   

6 astma oskrzelowa 1 - - - - 
15 Przewlekłe choroby 

narządu głosu 
 
4 

 
2 

 
3 

 
- 

 
- 

18 Choroby skóry 1 1 1  1 
19 Przewlekłe choroby 

układu ruchu 
 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

21 Obustronny trwały 
ubytek słuchu 

 
1 

 
1 

 
3 

 
6 

 
- 

  26 
   

Choroby zakaźne lub 
pasożytnicze 

 
3 
 

 
3 

  
8 

 

 RAZEM 10 10 7 14 1 
 
 
Liczba decyzji negatywnych w roku sprawozdawczym :  5 
 
W 2003 roku nie stwierdzono żadnego przypadku choroby zawodowej w 
resorcie służby zdrowia. 
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Obiekty nauczania i wychowania 
 
Nadzorem sanitarnym objęto 159 obiektów stałych, z których korzysta 19.360 
dzieci i młodzieży. 
Przeprowadzono w nich 370 kontroli sanitarnych w wyniku, których wydano 16 
decyzji administracyjnych. Działalność nasza koncentrowała się głównie na 
prowadzeniu nadzoru bieżącego ze szczególnym uwzględnieniem: 

 oceny warunków sanitarno-technicznych pracy uczni 
 oceny warunków do prowadzenia żywienia i dozywiania. 

 
W roku sprawozdawczym zamknięte zostały dwa przedszkola w Kościanie; 
dzieci zostały przejęte przez inne jednostki. 
Najskromniejsze warunki lokalowe posiadają: przedszole w Śmiglu, Czempiniu, 
Starym Bojanowie, Luboszu Starym, Racocie, Turwi, Kopaszewie, Jerce gdzie 
jest niefunkcjonalny blok żywienia, a także niewystarczająca ilość kabin 
ustępowych dla dzieci. 
Z najczęstrzych uchybień spotykanych w tych placówkach należy wymienić 
brudne zawilgocone ściany, sanitariaty. 
Z 16 istniejących gimnazjów tylko 2 placówki są wydzielone, pozostałe 
wchodzą w skład zespołów mające wspólną dyrekcję pomieszczenia 
dydaktyczne, sanitarne, bloki żywienia. Spośród Szkół Podstawowych i 
Gimnazjów trudne warunki lokalowe ma Szkoła Podstawowa w Racocie i 
Zespól Szkół w Starym Bojanowie i Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w 
Czempiniu.  
Wydane decyzje administracyjne wykonywane są w miarę posiadanych 
środków finansowych. Spośród 3 Liceów Ogólnokształcących dobre warunki 
lokalowe posiada L.O. w Krzywiniu, w L.O. w Śmiglu jest niewystarczająca ilość 
oczek ustępowych, a w L.O. w Kościanie należałoby dokonać dalszego 
remontu korytarzy oraz toalet przy sali gimnastycznej.  
Zły stan techniczny toalet szkolnych stwierdzono w Studium Medycznym w 
Kościanie.  
W roku Sprawozdawczym poprawiły się warunki realizacji zajęć wychowania 
fizycznego gdyż oddano do użytku sale gimnastyczne w Oborzyskach Starych 
Bonikowie, a w Lubiniu rozbudowano o pomieszczenia socjalne.  
Pomiarów oświetlenia dokonano tylko w Zespole Szkół w Starym Bojanowie i 
jednym przedszkolu sprawdzając tym samym wykonanie uprzednio wydanej 
decyzji. W 2003 roku dokonano w 4 placówkach pomiaru mebli : na 591 
„przebadanych „ dzieci 422 siedzi przy nieprawidłowo dobranych meblach 
szkolnych, a w16 szkołach w 179 oddziałach dokonano oceny rozkładu zajęć 
lekcyjnych i jego niezgodność z zasadami higieny nauczania i wychowania 
stwierdzono w 59 oddziałach – 10 szkół. 
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Sytuacja Epidemiologiczna 
 
Choroby szerzące się drogą pokarmową. 
Sytuacja epidemiologiczna tych chorób kształtuje sie pomyślnie. Podobnie jak 
w latach poprzednich nie notowana zachorowań na dur brzuszny i 
czerwonkę. 
W 2003 roku zarejestrowano 3 przypadki na inne bakteryjne zakażenia jelitowe 
u dzieci do lat 2 tj. o 10 zachorowań mniej niż w 2002 roku. Wszystkie dzieci 
były hospitalizowane, a z kału wyhodowano E-coli. W roku sprawozdawczym 
zarejestrowano 1 zbiorowe zatrucie pokarmowe, któremu uległy 22 osoby. 
Czynnikiem etiologicznym była pałeczka salmonella enteritidis, którą 
wyhodowano z resztek pieczywa cukierniczego i kału chorych. 
Hospitalizowano 5 osób spośród chorych w tym jedno dziecko. 
Osoby chore były leczone i w kontrolnych badaniach kału bakterii 
chorobotwórczych nie stwierdzono. 
 
Wirusowe zapalenia wątroby 
 
Nie notowano zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu „A”, był 
jeden przypadek zachorowania na wzw „B” i dwa przypadki na wzw typ „C” 
 
Choroby przeciwko którym realizowane są szczepienia obowiązkowe i 
zalecane 
 
 W 2003 roku nie zarejestrowano zachorowań na choroby zakaźne, przeciw 
którym prowadzi się szczepienia ochronne. Zarejestrowano więcej niż w 2002 
roku zachorowań na grypę. Zachorowań tych w roku sprawozdawczym było 
1778 ( o 1398 więcej niż w 2002r.) Nieznacznie wzrosła ilość zachorowań na 
nagminne zapalenie przyusznicy. 
W grupie chorób, w których brak dotąd skutecznych metod notowano jedno 
zachorowanie na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jedno 
zachorowanie na wirusowe zapalenie mózgu, jedno zachorowanie na 
płonicę i 172 zachorowania na ospę wietrzną. 
 
Choroby odzwierzęce 
 
Rejestrowano jedno zachorowanie na boreliozę i cztery przypadki 
zachorowań na toksoplazmozę. 
Kontakt ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę bądź pokąsanym przez 
nieznane zwierzę było 116 osób z czego 31 zostało poddanych szczepieniu p/ 
wściekliźnie. 
 
Realizacja szczepień ochronnych 
 
Szczepienia ochronne realizuje 21 placówek leczniczych. W liczbie tej jest  

 1 oddział noworodkowy,  
 18 gabinetów rodzinnych i szkolnych, 
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 2 poradnie zakładowe 
Przeprowadzono w nich 62 kontrole. Nie stwierdzono nieprawidłowości w 
zakresie transportu, przechowywania szczepionek. Nie notowano odczynów 
poszczepiennych. Efektywność szczepień ochronnych jest wysoka 
 

Działalność oświatowo-zdrowotna 
 

W oparciu o cele zawarte w narodowym programie zdrowia na lata 1996 – 
2005, a także uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego realizowano w 
2003 roku następujące zadania : 

 Programy Krajowe : 
1.Program edukacyjny w 2003 roku o zapobieganiu HIV/AIDS został  

skierowany do środowiska młodzież III klas gimnazjalnych 655 uczniów – 
Gimnazjum Racot, Krzywiń Stare Bojanowo, Oborzyska Stare, Śmigiel, 
Zespół Szkół nr 1 w Kościanie oraz młodzieży stającej do poboru 
wojskowego ( 719 poborowych).  
W ramach obchodu Światowego Dnia Walki z AIDS w regionalnym 
tygodniku „ Gazeta kościańska „ ukazał się art. informujący o akcji 
bezpłatnego, anomimowego wykonania badania na obecność wirusa 
HIV. Przy Poradni Dermatologicznej w Kościanie działa punkt informacyjno-
konsultacyjny HIV/AIDS. 

2.W czterech szkołach na terenie powiatu, które przystąpiły do programu  
„ Różowa Wstążeczka” higienistki szkolne przeprowadziły pogadanki dla 
dziewcząt ucząc je samokontroli piersi. 

3.Program „ Profilaktyka Wad Cewy Nerowowej” – kontynuowany był w  
trzech szkołach i objęto nim 520 uczniów. Także w Szkole Rodzeni przy 
miejscowym szpitalu prowadzi się pogadanki o potrzebie przyjmowania 
kwasu foliowego przez kobiety w wieku rozrodczym. 

 Programy Wojewódzkie 
1. „ Moje dziecko idzie do szkoły” – programem objęto 28 szkół  
 podstawowych tj. 1156 uczniów klas pierwszych. Program ten 
wychowawcy klas pierwszych i pielęgniarki przedstawili rodzicom na 
zebraniach klasowych. 
2. „ Wielkopolska bez papierosa” zorganizowano przy współpracy ze 
szkolna służbą zdrowia i dyrekcjami szkół finał konkursu pod nazwą  
„ Palić nie palić” – oto jest pytanie, w którym udział wzięło 300 
uczniów klas piątych pięciu szkół. W dniu bez papierosa 
przedszkolaki dla społeczności lokalnej zorganizowały przemarsz 
deptakiem miasta Kościana, Kościan oklejono plakatami o 
szkodliwości palenia. W szkołach wyświetlono filmy antynikotynowe 
wypożyczone z PPIS przez szkolne radiowęzły nadano komunikaty z 
hasłami o szkodliwości nikotyny. Plakaty z informacją o Światowym 
dniu rzucenia palenia rozwieszono w aptekach, Zakładzie 
Ubezpieczeń i Bibliotece – do tych plakatów dołączono informację 
o możliwości przeprowadzenia terapii antynikotynowej. Szkolna 
służba zdrowia przeprowadziła 26 pogadanek dla 638 uczniów 
połączonych z projekcja filmu i dyskusja. 
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W Zespole Szkół w Czempiniu w Miesiącu Zdrowia odbył się spektakl teatralny 
przygotowany przez Teatr Profilaktyczny z Krakowa pt: „Pomóż mi”. 
(problemy uzależnień), w którym oprócz 496 uczni udział wzięli pracownicy 
miejscowych urzędów, policji i służby zdrowia. 
W Śmiglu zorganizowano festyn sportowy „ Sport to zdrowie”, który zgromadził 
1160 uczestników. 

 Programy lokalne 
1. Profilaktyka chorób układu krążenia. 

Pogadanki połączone z projekcją filmową przeprowadzono w 5 
szkołach podstawowych ( 1280 uczniów) i w 3 gimnazjach i szkołach 
p/podstawowych (1430 osób). Na deptaku w Kościanie PSSE wespół ze 
szkolną służbą zdrowia zorganizowała stoisko, na którym przechodnie 
mogli dokonać pomiaru ciśnienia i otrzymać wykaz literatury na w/w 
temat, który sporządzono przy współpracy z Biblioteką Miejską. 

2. Higiena osobista. PSSE przy współpracy ze Starostwem powiatowym 
zorganizowało konkurs pt: „ Moje zdrowie i higiena każdego dnia” 
skierowany do II klas gimnazjów, w którym wzięło udział 116 uczniów z 
12 szkół. 

3. Prawidłowe odżywianie rola witamin w organiźmie.  
W szkołach podstawowych przeprowadzono konkursy na 
przygotowanie jadłospisu na drugie śniadanie, w Zespole Szkół nr 3 w 
Kościanie odbył się festyn „ Zdrowa żywość”, w którym udział wzięło 
1000 osób. PSSE przy współpracy ze szkolną służbą zdrowia i 
miejscowym sklepem rozprowadzającym zdrową żywność „LOBO” – 
zorganizowała na deptaku stoisko, w którym można było dokonać 
pomiaru wagi, zdegustować surówki, ciemne pieczywo. 

4. Narkomania.  
48 osób – nauczyciele, pedagodzy szkolni i szkolne służby zdrowia 
uczestniczyli w spotkaniu z wykładem pokazem niektórych narkotyków i 
dyskusji z nadkomisarzem M. Biskup. 
 
 
 

Dyrektor PSSE w Kościanie 
( - ) 

Łucja Pater - Chuda 


