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Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Pabianicach zgodnie z Ustawa z dnia 14 marca 1985r o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r poz.1251) – skierowana jest na 
ochronę zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych 
i/lub uciążliwych, a w szczególności zapobieganiu powstawania chorób, 
w tym chorób zakażnych i zawodowych oraz cywilizacyjnych na 
obszarze powiatu pabianickiego.                                                                 
Pod nadzorem w 2017 roku było 2177 obiektów. 



Nadzór epidemiologiczny.

• Działalność w zakresie szczepień ochronnych. Uodpornienie przeciwko 
chorobom zakażnym na 31-12-2017r kształtowało się średnio na 

poziomie 94% (wyjątek stanowiło szczepienie przeciwko odrze, śwince 
i różyczce 86%).    

Z roku na rok zwiększa się  liczba  dzieci nieszczepionych.
Na koniec roku 2017 wynosiła 178.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wystawił 
180 upomnień, 32 tytuły wykonawcze oraz 31 wniosków do 

wojewody o wszczęcie postepowania.                                                                                           



Gruźlica

• W 2017r na terenie powiatu Pabianickiego zarejestrowano 12 nowych 
przypadków gruźlicy. Współczynnik zapadalności dla powiatu wynosi 
10,06 natomiast współczynnik zapadalności dla województwa 
łódzkiego 16,86 (418 nowych przypadków)



Grypa

• W 2017 roku placówki medyczne w powiecie zgłosiły 34.161
zachorowań (podejrzeń grypy) grypopodobnych. 2 przypadki grypy 
zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.



Poprawa stanu technicznego placówek służby 
zdrowia w powiecie.
• Wykonano decyzje na poprawę stanu technicznego w poradniach 

specjalistycznych: diabetologia i laryngologia. 
Decyzje obowiązujące: 
1.Oddział dziecięcy (31.03.2018) 
2.Oddział psychiatryczny (30.09.2018)
3.Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy (30.06.2018), 
4.Przychodnia ul. Wileńska (31.05.2018)
5.Oddział urologiczny (30.09.2018)
6.Poradnia specjalistyczna – korytarz (31.10.2018).



Gabinety stomatologiczne w szkołach.

• W 2017 roku uruchomiono 2 
gabinety stomatologiczne w 
szkołach : Szkoła podstawowa nr 
3 oraz Szkoła podstawowa nr 16 
w Pabianicach.
Ogółem w powiecie pabianickim 
funkcjonuje 6 gabinetów 
stomatologicznych dla dzieci i 
młodzieży 



Obiekty żywności i żywienia.

• W 2017 roku pod nadzorem było 
1057 obiektów zlokalizowanych 
na terenie powiatu 
pabianickiego.  
W roku sprawozdawczym żaden 
skontrolowany obiekt nie został 
oceniony jako niezgodny z 
wymaganiami.



Afrykański Pomór Świń.

Przez cały 2017 rok wykonywano 
kontrole, w czasie których 
zwracano szczególną uwagę na 
żywność pochodzenia zwierzęcego 
(szczególnie mięso z dzika) w 
związku z zagrożeniem ASF.



Nadzór w zakresie Higieny Pracy.

W powiecie znajdowało się 557 zakładów pracy zatrudniających 15.553 
pracowników. 
W 19 zakładach pracowało 516 pracowników na stanowiskach z 
przekroczeniami normatywów higienicznych. 
W stosunku do 2016 roku poprawie uległy warunki pracy 20 
pracowników z 4 zakładów.



Obiekty Higieny Komunalnej

• Na koniec czerwca została zakończona inwestycja pn. „Modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Konstantynowa Łódzkiego.



Baseny i kąpieliska

• Pływalnie kryte: 
Pabianice ul.Grota Roweckiego 3 
Konstantynów Łódzki ul.Kilińskiego 75a 
Pabianice ul.Zamkowa 2 (basen hotelowy)
Na terenie powiatu nie funkcjonowało żadne kąpielisko. Były 3 
miejsca wykorzystywane do kąpieli: CSiR „Ośrodek Nad Stawem” w 
Konstantynowie Łódzkim, Salezjański Ośrodek Młodzieżowy „Don 
Bosco” w Lutomiersku, MOSIR Zespół Obiektów Sportowo-
Rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach.



Zaopatrzenie w wodę w powiecie pabianickim



Placówki nauczania i wychowania.

• W minionym roku nastąpiła poprawa stanu technicznego przedszkoli: 
w Pabianicach (Przedszkole nr 3, nr 4, nr 5, nr 10, nr 11, nr 15), w 
Konstantynowie Łódzkim (Przedszkole nr 1, nr 2), w Dobroniu ul. 
Sienkiewicza 60, w Widzewie Gminne Przedszkole.



Szkoły podstawowe

• Uległy poprawie warunki nauczania w szkołach podstawowych: w 
Pabianicach ( Szkoła podstawowa nr 5, nr 8, nr 14), Szkoła 
podstawowa w Woli Zaradzyńskiej, Szkoła podstawowa nr 2 w 
Konstantynowie Łódzkim, Szkoła podstawowa w Pawlikowicach, 
Szkoła podstawowa w Mogilnie Dużym.



Gimnazja

• Jedynie Gimnazjum w Ksawerowie pozostaje do wygaśnięcia, 
pozostałe gimnazja od września 2017 roku w związku ze zmianami 
przepisów w ramach Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo 
Oświatowe zostały zlikwidowane i przekształcone w szkoły 
podstawowe lub włączone do zespołów szkół.



Wszawica

• W ciągu roku szkolnego występował problem wszawicy u dzieci ze 
szkół i przedszkoli. Podczas kontroli placówek zostały przekazane 
informacje na temat zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i 
młodzieży.



Żłobki i kluby malucha.

• Od września 2017 roku funkcjonują: nowy żłobek w Dobroniu, klub 
dziecięcy „U Cioci Czesi” w Konstantynowie Łódzkim.



Działalność oświatowa i promocja zdrowia.

• Akcja „Lato”



Mecze piłki ręcznej „PABIKS”-kampania Stop 
Dopalaczom



Konferencja szkoleniowa „Szczepienia 
ochronne w praktyce”


