Zachorowania na boreliozę na tym samym poziomie, ale
pojawiła się, niestety, odra. O epidemiologii w naszym
województwie
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W województwie warmińsko-mazurskim pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej funkcjonuje 21 podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i
całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Ogólnie rzecz ujmując, stan
sanitarno-higieniczny i techniczny nadzorowanych jednostek jest zadowalający i - co ważne
- systematycznie się poprawia, zauważa Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku
województwa warmińsko-mazurskiego.
W 2018 roku przeprowadzono w nich 65 kontroli kompleksowych oraz siedem kontroli doraźnych.
Wydano 41 decyzji administracyjnych, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz
decyzji zmieniających terminy i 16 decyzji płatniczych. Nałożono jeden mandat na jedną osobę w
wysokości 200 zł. W 2018 roku wydano także na wniosek podmiotu leczniczego 22 opinie, w formie
postanowienia, o wpływie niespełnienia wymagań.
Ogólnie rzecz ujmując, stan sanitarno-higieniczny i techniczny nadzorowanych jednostek jest
zadowalający i - co ważne - systematycznie się poprawia, a zachodzące zmiany przyczyniają się do
poprawy świadczonych usług i wzrostu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego
województwa. W jednostkach zdrowotnych całodobowych i stacjonarnych remontowi poddaje się
wiele oddziałów, kontynuowane są rozpoczęte inwestycje, a oddziały doposażane są w urządzenia,
sprzęt i aparaturę medyczną, ale także w nowe meble wykonane z materiałów umożliwiających ich
mycie i dezynfekcję.

Niepokojący jest natomiast wzrost lekoodporności drobnoustrojów na dostępne antybiotyki oraz
rosnąca liczba pacjentów zakażonych patogenami lekoopornymi, trudnymi do wyeliminowania ze
środowiska szpitalnego. W ostatnich latach w całym kraju, w tym również na terenie naszego
województwa, w podmiotach leczniczych i DPS odnotowujemy rozprzestrzenianie się drobnoustrojów
wielolekoopornych z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy, tj. Klebsielli
pneumoniae NDM. Drobnoustroje te dysponują niezwykle niebezpiecznymi mechanizmami
odporności, które prowadzą do wyeliminowania skuteczności wszystkich lub niemal wszystkich
antybiotyków, posiadają wybitny potencjał rozprzestrzeniania się, z łatwością wywołują szpitalne
ogniska epidemiczne. Zakażenia nimi wywołane charakteryzują się wysoką śmiertelnością, nawet do
50%. W 2017 roku w szpitalach naszego województwa zarejestrowano 96 zakażeń kolonizacji
Klebsiellą pneumoniae NDM, zaś w 2018 r. – 198 zakażeń tym patogenem.
- Jeśli chodzi o choroby zakaźne, Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi stały
monitoring zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne. W 2018 r. w naszym
województwie po raz pierwszy od 2011 r. zarejestrowano zachorowania na odrę,
które dotyczyły 23 osób – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku
województwa warmińsko-mazurskiego. – Zanotowano także wzrost zachorowań na
płonicę, natomiast spadek zachorowań na świnkę, różyczkę, ospę wietrzną,
krztusiec i kleszczowe zapalenie mózgu. Na tym samym poziomie utrzymują się
zachorowania na boreliozę.
Wśród najbardziej niebezpiecznych zakażeń bakteryjnych u ludzi jest inwazyjna choroba
meningokokowa ze względu na jej ciężki przebieg i wysoką śmiertelność – czytamy w raporcie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. W 2018 r. zarejestrowano wzrost
zachorowań na tę chorobę. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił też wzrost zachorowań na
infekcje grypopodobne. W ostatnich latach występuje tendencja wzrostowa zachorowań na inwazyjną
chorobę pneumokokową (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicę i zapalenie płuc).
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Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z
Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom
działalności samorządu naszego województwa.
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