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I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH 
ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA,  
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Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia 
mogących wystąpić na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, 

w tym analiza ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
 
 

1. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić 
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

 
Za choroby zakaźne uważa się zespoły objawów chorobowych występujące w organizmach 

żywych, wywołane przez drobnoustroje komórkowe, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka, 
cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub wytwarzane przez te czynniki biologiczne produkty 
toksyczne. Poza typowymi chorobami zakaźnymi bakterie, wirusy, pasożyty lub priony odgrywają 
często kluczową rolę w łańcuchu przyczynowym chorób demielinizacyjnych, zwyrodnieniowych, 
autoimmunologicznych i nowotworowych uznawanych do niedawna za choroby typowo 
nieinfekcyjne.  

Większość chorób zakaźnych ma charakter udzielający się, tzn. że czynnik zakaźny je 
wywołujący może przenosić się pośrednio lub bezpośrednio z zakażonego człowieka lub zwierzęcia na 
osoby zdrowe. Taka możliwość szerzenia się chorób zakaźnych może prowadzić do epidemii, czyli do 
pojawienia się w określonym czasie, na określonej przestrzeni, wyraźnie większej od oczekiwanej 
liczby zachorowań na daną chorobę.  

Proces epidemiczny jest procesem złożonym pod względem biologicznym, ekologicznym 
i społecznym dlatego też, należy go rozpatrywać pod kątem wzajemnych relacji trzech elementów:  

 źródła zakażenia,  

 drogi szerzenia się zakażenia, 
 oraz  

 populacji wrażliwej na zakażenie.  
 

Wyeliminowanie któregokolwiek z powyższych elementów łańcucha epidemicznego 
prowadzi do likwidacji potencjalnej epidemii 

 

 
 
Najczęstszym źródłem zakażenia jest chory człowiek lub nosiciel wydzielający zarazki do 

środowiska. Nosicielem w tym wypadku nazywa się osobę, w organizmie której bytują i namnażają 
się drobnoustroje chorobotwórcze, nie wywołując przy tym żadnych objawów chorobowych.  

Kolejnym, równie ważnym źródłem infekcji są zwierzęta przechodzące zakażenia objawowe, 
poronne lub bezobjawowe. Przeniesienie zarazków ze zwierząt na człowieka może nastąpić 
pośrednio, bezpośrednio, bądź też w wyniku kontaktu z różnymi surowcami lub produktami 
pochodzenia zwierzęcego.  

Rzadziej uznawane za pierwotne źródło choroby zakaźnej są takie czynniki jak gleba i woda. 
Stanowią one jednak rezerwuar wielu groźnych dla zdrowia i życia ludzkiego drobnoustrojów.  

 
Potencjalne zagrożenia dla zdrowia i/lub życia ludzi odnoszące się do tego elementu łańcucha 

epidemicznego mogą być związane przede wszystkim z: 

 zawleczeniem na teren województwa chorób szczególnie niebezpiecznych,  
tj. zachorowań na cholerę, dżumę lub gorączki krwotoczne; 

 pojawieniem się na obszarze województwa zachorowań na chorobę zakaźną wcześniej tu 
nie występującą lub chorobę nieznaną, mogącą szerzyć się w populacji;  

 pojawieniem się na obszarze województwa zwiększonej liczby zachorowań na znane 
wcześniej choroby o wysokiej zakaźności, np. grypa, odra; 

 wykryciem oznak ataku bioterrorystycznego;  

1) Zagrożenia związane z występowaniem źródeł zakażenia 
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 pojawieniem się osób chorych lub nosicieli wśród pracowników wykonujących prace, przy 
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby; 

 pojawieniem się wśród zwierząt dziko żyjących, zwierząt domowych i hodowlanych 
epizoocji choroby zakaźnej mogącej przenieść się na człowieka i szerzyć się w populacji 
ludzkiej; 

 zanieczyszczeniem środowiska (gleby, wody) odpadami i ściekami. 
 

 
  

 
  Drogami szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych określa się sposoby i mechanizmy 

przenoszenia zarazków ze źródła zakażenia na osobniki wrażliwe. Zależą one w głównej mierze od 
miejsca bytowania zarazka w ustroju, sposobu wydalania go do środowiska oraz od jego właściwości 
biologicznych.  
Głównymi drogami szerzenia się zakażenia są: 

 droga kontaktowa, 

 droga inhalacyjna (powietrzno-kropelkowa), 

 droga pokarmowa, 
 oraz  

 droga wektorowa (za pośrednictwem żywych przenosicieli zarazków np. stawonogów). 
 
Potencjalne zagrożenia dla zdrowia i/lub życia ludzi związane z drogami szerzenia się zakażenia 

wynikają głównie z zaniedbań sanitarno-higienicznych, a w szczególności: 

 niskiego poziomu higieny osobistej, higieny przedmiotów powszechnego użytku, higieny 
miejsc zamieszkania i na stanowiskach pracy; 

 złej higieny terenów osiedli mieszkalnych, zakładów pracy, miejsc wypoczynku i rekreacji 
sprzyjającej bytowaniu gryzoni i owadów oraz niewłaściwego prowadzenia zabiegów 
deratyzacji i dezynsekcji; 

 powstawania zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności w procesach produkcji, 
magazynowania, transportu,  przechowywania i przygotowania do spożycia; 

 nieodpowiedniej higieny ujęć wodnych, stacji uzdatniania, sieci przesyłowych i miejsc 
poboru wody przeznaczonej do spożycia; 

 nieodpowiednich warunków sanitarno-higienicznych w przedszkolach, szkołach, 
placówkach użyteczności publicznej, środkach komunikacji publicznej oraz higieny 
wielkopowierzchniowych placówek handlowych, miejsc organizacji imprez masowych i 
innych miejsc o przejściowym, dużym zagęszczeniu ludności; 

 zaniedbywania wymogów sanitarnych i higienicznych jakie powinny spełniać  
pomieszczenia i urządzenia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz 
personel medyczny. 

 
Trzecim podstawowym warunkiem zaistnienia epidemii jest obecność w populacji osób 

wrażliwych na zakażenie, czyli osób, których stan organizmu sprzyja rozwojowi w nim 
drobnoustrojów. W tym zakresie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i/lub życia ludzi ze strony 
chorób zakaźnych mogą wynikać z: 

 niewykształconego w pełni układu odpornościowego u noworodków i małych dzieci; 

 braku możliwości wykształcenia odporności naturalnej na niektóre czynniki zakaźne; 

 niskiego poziomu wyszczepialności populacji w kierunku chorób, którym można 
zapobiegać poprzez szczepienia; 

 niskiego poziomu higieny osobistej osłabiającej naturalne, nieswoiste bariery ochronne 
organizmu; 

 niedożywienia związanego z ubóstwem, złymi nawykami żywieniowymi lub złą jakością 
spożywanej żywności; 

2) Zagrożenia związane z możliwymi drogami szerzenia się zakażenia  

3) Zagrożenia związane z podwyższoną wrażliwością ludzi na zakażenie 
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 występowania przewlekłych chorób metabolicznych, nowotworowych, układowych 
osłabiających odporność organizmu; 

 występowania wrodzonych lub nabytych chorób układu odpornościowego; 

 stosowania przewlekłych terapii lekami immunosupresyjnymi; 

 osłabionych mechanizmów odpornościowych organizmu u ludzi starszych 
i schorowanych; 

 
Przy planowaniu działalności przeciwepidemicznej, systematyczna i wszechstronna analiza 

zagrożeń wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi powinna obejmować:  
1) sytuację demograficzną;  
2) warunki życia, pracy, nauki; 
3) jakość i dostępność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz stan sanitarny 

urządzeń do zaopatrywania w wodę; 
4) stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w zakładach produkujących 

i wprowadzających środki spożywcze do obrotu; 
5) aktualną sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych na terenie województwa;  
6) poziom realizacji „Programu Szczepień Ochronnych” oraz stopień wyszczepienia populacji 

w zakresie szczepień zalecanych;  
7) stopień dostępu do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość systemu 

nadzoru epidemiologicznego. 
 
 

 
Według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na dzień 31.12.2011 r. liczba ludności 

województwa kujawsko-pomorskiego wynosiła 2098370 i była o ponad 27157 większa w porównaniu 
do roku 2000 r. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 117 osób na 1 km2 powierzchni ogólnej. Ludność 

zamieszkała w miastach stanowi przeszło 60% 
ogółu ludności województwa. Odnotowuje się 
jednak systematyczny odpływ ludności na wieś. 

W całym województwie można 
zaobserwować starzenie się społeczeństwa. 
Udział osób w wieku powyżej 60 roku życia od 
2000 r. wzrósł o 13% i stanowi obecnie 28% 
ogółu ludności. Odsetek dzieci i młodzieży do 18 
roku od wielu lat sukcesywnie maleje i wynosi 
19%, a osoby w przedziale wieku 19-59 lat 
stanowią 60% ogółu ludności województwa. 
Przyrost naturalny podlega corocznym 
wahaniom i w 2011 r. wyniósł 1308. W ostatnich 
latach województwo odwiedza blisko 100 tys. 
turystów rocznie. Szacuje się , że podobna ilość 
mieszkańców województwa udaje się w celach 
turystycznych do różnych krajów świata, 
w szczególności krajów położonych w rejonie 

basenu morza śródziemnego. 
 

 
 

 
Od wielu lat liczba mieszkań oddawanych do użytkowania jest ściśle związana z koniunkturą 

na rynkach nieruchomości. W 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim oddano do użytkowania 
6021 mieszkań, w  2010 r. – 4784, a w 2008 r. – 7641, mieszkań z czego ponad 60% budowanych jest 
na terenie miast. Na 1000 zawartych małżeństw oddaje się rocznie do użytku średnio ok. 500 
mieszkań. Na 1 mieszkańca miasta przypada ok. 19m2 terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej 
i osiedlowej. 

4) Sytuacja demograficzna  

5) Warunki życia, pracy, nauki 



10 
 

Ponad 96% ludności w miastach i ponad 82% ludności na terenach wiejskich korzysta z sieci 
wodociągowych. Około 88% ogółu ludności zamieszkujących w miastach i 29% ludności z terenów 
wiejskich korzysta z kanalizacji. Rocznie na terenie województwa zbieranych jest ponad 520 ton 
odpadów komunalnych i zwożonych na 48 składowisk kontrolowanych zajmujących łącznie ponad 
167 hektarów powierzchni. 

99% gospodarstw domowych wyposażonych jest w chłodziarkę, tyle samo w telewizor, ponad 
30% w zamrażarkę, 90% w pralkę automatyczną, ok. 58% w samochód osobowy. Ponad 66% 
gospodarstw domowych posiada komputer osobisty w tym 59% z dostępem do Internetu. 

Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwach domowych wynosiły 
w 2011 r. ponad 920 zł, z czego średnio przeznaczano ponad 190 zł na użytkowanie mieszkania lub 
domu i nośniki energii, ok. 245 zł na żywność i napoje bezalkoholowe, ok. 45 zł odzież i obuwie i ok. 
25 zł na higienę osobistą. W województwie kujawsko-pomorskim wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
osób w gospodarstwach domowych sięga 7,4%. 

 
 

W 2011 r. sytuacja dotycząca bezrobocia 
była mocno zróżnicowana w różnych podregionach 
województwa kujawsko-pomorskiego. Ponad 
połowa wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych 
z terenu województwa, zamieszkiwała podregion 
włocławski. Bez pracy pozostawało tu 67,7  tys. 
ludności (o prawie tysiąc więcej niż w 2010 r.). 
Obszar podregionu grudziądzkiego zamieszkiwało 
40,8  tys. osób bezrobotnych, tj. prawie 500 osób 
mniej niż w roku 2010. W podregionie bydgosko-
toruńskim zarejestrowanych było 22,3 % 
bezrobotnych ogółem z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego. Co piąty bezrobotny to 
młodzież w wieku 18-24 lat oraz osoba powyżej 50 
roku życia. Stosunkowo najwyższy udział osób 
bezrobotnych poniżej 25 roku życia 

zaobserwowano w podregionie grudziądzkim – ok. 25%.  
 

5.1 )  Środowisko pracy 
 

Na terenie województwa zarejestrowanych jest około 185 tys. podmiotów gospodarki 
narodowej z czego tylko 6 tys. z nich należy do sektora publicznego. Ponad 137 tys. podmiotów 
stanowią osoby fizyczne prowadzące różnego rodzaju działalność gospodarczą. Działalność kontrolna 
jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej ukierunkowana jest przede wszystkim na podmioty, 
w których na stanowiskach pracy występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia bądź 
czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym, a także na podmioty, w których stwierdzano 
występowanie chorób zawodowych. Nadzorem sanitarnym objętych jest 7269 zakładów pracy, 
zatrudniających łącznie blisko 245 tys. pracowników. Na podstawie przeprowadzonych w 2012 roku 
3880 kontroli sanitarnych stwierdzono: 

 brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych - w 483 zakładach; 

 przekroczenia NDS i NDN - w 386 zakładach;  

 brak lub nieprawidłową ocenę ryzyka zawodowego - w 169 zakładach; 

 uchybienia w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin - w 177 zakładach;  

 zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń - w 206 zakładach; 

 brak rejestru czynników szkodliwych  - w 112 zakładach; 

 uchybienia w zakresie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych - w 72 zakładach; 

 nieaktualne badania lekarskie pracowników - w 41 zakładach; 

 uchybienia w zakresie czynników rakotwórczych lub mutagennych - w 27 zakładach; 

 uchybienia w zakresie produktów biobójczych – w 18 zakładach. 
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Ogólna liczba pracowników zatrudnionych w warunkach przekroczeń dopuszczalnych normatywów 
higienicznych wyniosła 10787 osób.  

W 2012 r. skontrolowano 607 zakładów pracy, w których występują szkodliwe czynniki 
biologiczne. W celu oceny narażenia zawodowego na biologiczne czynniki chorobotwórcze wykonano 
77 oznaczeń laboratoryjnych na 28 stanowiskach pracy. Pomiary wykonano w zakładach wodociągów 
i kanalizacji, hodowli drobiu, odpadów komunalnych, usług pogrzebowych oraz elektrociepłowniach. 
Na 20 stanowiskach pracy stwierdzono wartości zawyżone w stosunku do wartości referencyjnych.  

W 2012 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego stwierdzono 87 chorób 
zawodowych. Od wielu lat zdecydowanie największą grupę chorób zawodowych stanowią choroby 
zakaźne lub pasożytnicze - 27 przypadków.  

Wśród chorób zakaźnych lub pasożytniczych znaczący udział stanowiła borelioza - 74 %. 
Rozpoznawana jest ona głównie w grupie zawodowej pracowników leśnictwa oraz pracowników 
gospodarstw rolnych.  
 

Liczba chorób zakaźnych lub pasożytniczych albo ich następstw chorób  latach 2007-2012  

Rok 

wirusowe zapalenie 
wątroby 

b
o

re
lio

za
 

gr
u

źl
ic

a 
 

b
ru

ce
lo

za
 

Inne choroby zakaźne lub 
pasożytnicze 

  R
A

ZE
M

 

typu B typu C 

2007 3 3 5 3 0 0 14 

2008 0 8 12 6 0 0 26 

2009 1 2 57 2 1 0 63 

2010 1 5 72 4 0 0 82 

2011 1 3 57 4 0 1 (toksokaroza) 66 

2012 1 3 20 1 0 
1 (toksokaroza) 
1 (bąblowica) 

27 

 

 

5.2)  Warunki sanitarno-higieniczne w szkołach i innych placówkach oświatowo- 

wychowawczych 

 
W 2012 r. na terenie województwa nadzorem sanitarnym objętych było łącznie ponad 2900 

placówek nauczania, opiekuńczo-wychowawczych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz szkół 
wyższych. Zdecydowana większość z nich znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie 
zagrażającym zdrowiu uczniów, wychowanków i studentów. W 165 placówkach stwierdzono 
niewłaściwe warunki do utrzymania higieny osobistej.  

51% placówek nauczania i wychowania zapewniło uczniom możliwość korzystania z 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W 32% szkół opieka zdrowotna 
udzielana jest w pomieszczeniach zastępczych, a uczniowie 17% szkół mogą korzystać z opieki 
zdrowotnej dostępnej poza obiektem szkoły. 

Ciepłe posiłki wydawano w 661 placówkach dla 60083 uczniów. Śniadania szkolne 
organizowały 103 placówki dla 4864 uczniów, napój wydawały 373 placówki dla 52050 uczniów.  

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych organizowane były placówki wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży z których skorzystało 28651 uczestników. Prawie we wszystkich placówkach organizatorzy 
zapewniali uczestnikom właściwe i higieniczne warunki pobytu. 
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5.3)  Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej 

W 2012 r. nadzorem sanitarnym objęto 5 517 obiektów użyteczności publicznej, w których 
najliczniejszą grupę (35,7%) stanowią zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej 
oraz zakłady świadczące łącznie ww. usługi. 10,9% nadzorowanych obiektów stanowiły hotele, 
motele, pensjonaty, domy wycieczkowe i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, a 6,7%  
cmentarze i domy przedpogrzebowe. Procentowy udział nadzorowanych obiektów takich jak tereny 
rekreacyjne, ustępy publiczne, obiekty komunikacji publicznej, domy pomocy społecznej i 
noclegownie, był znacznie mniejszy. Stan sanitarny ponad 3% ogółu obiektów użyteczności publicznej 
uznano za niezadawalający. 

 

5.4)  Stan sanitarny kąpielisk i basenów kąpielowych 
  
W 2012 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonowało 15 kąpielisk, 

wyznaczonych uchwałami rad gmin i objętych raportowaniem do KE. W ocenie przydatności wody do 
kąpieli uwzględniano przede wszystkim wskaźniki mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody oraz 
zakwity sinic, mogących stanowić zagrożenie zdrowia dla kąpiących się osób. W oparciu o wyniki 
przeprowadzonych badań oraz wizualną ocenę jakości wody przed rozpoczęciem i w trakcie sezonu, 
stwierdzono, iż woda we wszystkich kąpieliskach odpowiadała obowiązującym wymaganiom. Nadal 
licznie występują miejsca, które przez lokalnych mieszkańców i wczasowiczów zwyczajowo 
traktowane są jako kąpieliska, a pozostają bez jakiegokolwiek nadzoru sanitarnego. 

Ze względu na zwiększone ryzyko zakażeń związane z korzystaniem z basenów kąpielowych, 
nadzorem sanitarnym objętych jest 57 funkcjonujących na terenie województwa obiektów.  

 

6) Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę 
 

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności w 99,5% pochodzi z ujęć  
podziemnych, a tylko w 0,5% z ujęć powierzchniowych. Z ujęć powierzchniowych wodę pobierają 
duże wodociągi, zaopatrujące 2 największe aglomeracje miejskie województwa tj. Bydgoszcz i Toruń.  

Z wody wodociągowej korzysta ogółem 95,7% mieszkańców województwa kujawsko-
pomorskiego. Wodę dobrą, spełniającą wymogi sanitarne dostarcza blisko 94,6% skontrolowanych 
wodociągów.  Woda nie spełniająca wymagań określonych w przepisach prawnych dostarczana była 
w 2012 r. przez 6,4% skontrolowanych wodociągów, które zaopatrywały 3,4% ludności (68,823 tys.). 
Oceniając jednakże charakter stwierdzonych przekroczeń, które nie stwarzały istotnego zagrożenia 
dla zdrowia ludzi, woda ta dopuszczona była do spożycia warunkowo lub na zasadzie czasowego 
odstępstwa. Najwyższy odsetek ludności zaopatrywanej w wodę kwestionowaną pod względem 
sanitarnym odnotowano w powiatach: aleksandrowskim (22%), nakielskim (13,7%), mogileńskim 
(13%), lipnowskim (6,8%) i radziejowskim (5%). 

Największe ryzyko dla zdrowia niesie za sobą spożycie wody zanieczyszczonej odchodami 
ludzkimi i zwierzęcymi. Przeprowadzone w 2012 r. badania wykazały przekroczenia dopuszczalnych 
wskaźników w 3 wodociągach (w dwóch w zakresie Escherichia coli oraz w jednym enterokoki). 
Ponadto w ciągu 2012 r. w 18 wodociągach stwierdzono przekroczenie wskaźnika bakterii grupy coli, 
a w 6 przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72 h. W tych przypadkach, po 
przeanalizowaniu ryzyka zdrowotnego, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni stwierdzali brak 
przydatności wody do spożycia (5 przypadków) lub jej warunkową przydatność i zobowiązywali 
właścicieli urządzeń wodociągowych do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jej do 
obowiązujących norm w tym zakresie. Odbiorcy informowani byli o tym fakcie niezwłocznie i w razie 
konieczności zapewniano im zastępcze źródła zaopatrzenia w wodę. W zaistniałych sytuacjach 
kryzysowych Państwowa Inspekcja Sanitarna współpracowała ściśle z jednostkami samorządowymi 
oraz podmiotami zarządzającymi urządzeniami wodociągowymi. 

Na podstawie prowadzonych badań laboratoryjnych stwierdza się również sporadyczne 
przekroczenia dopuszczalnych norm fizykochemicznych i organoleptycznych w wodzie. 
Nieodpowiednia jakość wody była najczęściej kwestionowana ze względu na ponadnormatywną 
zawartość manganu i żelaza oraz związaną z tym podwyższoną mętność, co w większości przypadków 
nie przekładało się na istotne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.   
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Od 2008 r. prowadzone są w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej i budynkach 
zamieszkania zbiorowego badania kontrolne na obecność bakterii Legionella sp. w ciepłej wodzie 
użytkowanej do celów higienicznych. W 2012 r. badaniami tymi objęto ogółem 41 obiektów 
pobierając w nich 166 próbek do badań laboratoryjnych i po ich przeprowadzeniu zakwestionowano 
22,3% z nich. Po przeanalizowaniu stopnia skolonizowania przez pałeczki Legionella sp. instalacji 
ciepłej wody w wielu przypadkach, na właścicieli obiektów nakładano obowiązek podjęcia działań 
naprawczych, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia powodowanego obecnością tej bakterii 
w wodzie.  

 
  W 2012 r. laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa zbadały 
ogółem 3831 próbki żywności. Na podstawie uzyskanych wyników zdyskwalifikowano za 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń 119 próbek tj. 3,1% próbek zbadanych. 
Głównymi czynnikami dyskwalifikującymi środki spożywcze produkcji krajowej oraz z krajów UE są 
ponadnormatywne zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które stwierdzono w 3% zbadanych próbek. 
Zakwestionowano 17 próbek soli z powodu niedotrzymania parametrów dla soli spożywczej.  

W 2012 r. w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy odnotowano 144 powiadomienia w ramach systemu 
Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), z czego 73 stanowiły 
powiadomienia o charakterze alarmowym, a 71 zarejestrowane zostały jako powiadomienia 
informacyjne.  
 Produkty kwestionowano z uwagi na następujące zanieczyszczenia: 

 chemiczne - 46 przypadków, 

 fizyczne - 3 przypadki, 

 biologiczne i mikrobiologiczne - 43 przypadki, 

 inne, wyżej niesklasyfikowane - 52 przypadki.  
W grupie zanieczyszczeń mikrobiologicznych rejestrowano obecność bakterii z rodzaju Salmonella 
w produktach spożywczych, takich jak surowe wyroby mięsne, przyprawy, herbata ziołowa, 
Cronobacter sakazaki w mleku dla dzieci czy Listeria monocytygones występująca najczęściej 
w metce. Zanieczyszczenia biologiczne związane były z obecnością żywych i martwych szkodników w 
grochu, rodzynkach, figach oraz kaszy jęczmiennej. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 
terenu województwa kujawsko-pomorskiego zgłosili do systemu RASFF 9 produktów 
niebezpiecznych. W wyniku procesu zarządzania ryzykiem powiadomienia zostały zakwalifikowane 
jako powiadomienia informacyjne. 

 
7.1)  Higiena w zakładach produkujących i wprowadzających środki spożywcze 
  do obrotu 
 

W 2012 r. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
znajdowało się 18394 obiektów żywnościowo-żywieniowych, spośród których skontrolowano 11917. 
W przypadku 8075 obiektów dokonano oceny ich stanu sanitarnego. Na podstawie 
przeprowadzonych kontroli stanu sanitarnego w zakładach produkcji oraz w zakładach żywienia 
zbiorowego 85 zakładów uznano za niezgodne z obowiązującymi wymaganiami, co stanowiło 0,7% 
ogółu skontrolowanych. Nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli zakładów dotyczyły 
najczęściej: 

 orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia pracowników, 

 porządku w pomieszczeniach socjalnych, 

 warunków do higienicznego mycia rąk i sprzętu pomocniczego, 

 warunków do przechowywania odzieży osobistej i roboczej, 

 jakości odzieży ochronnej personelu lub jej braku, 

 zapisów realizacji zasad GHP/GMP, 

 stanu sanitarno-technicznego budynków i pomieszczeń zakładu, 

7) Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w zakładach produkujących   
 i wprowadzających środki spożywcze do obrotu 



14 
 

 zabezpieczenia zakładu przed dostępem szkodników, 

 warunków przyjmowania, segregacji i magazynowania żywności, 

 krzyżowania prac oraz dróg technologicznych „czystych i brudnych”, 

 czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i salach sprzedaży 

 stanu sanitarno-higienicznego sprzętu i urządzeń produkcyjnych, 

 wprowadzanie do obrotu środków spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej, w tym 
po terminie przydatności do spożycia, 

 warunków składowania i usuwania odpadów komunalnych. 
 

Prowadzony nadzór sanitarny wykazuje, że 74,8% producentów żywności realizuje założenia 
systemu HACCP. Znacznie większy odsetek zakładów (93,7%) postępuje zgodnie z zasadami 
GHP/GMP.  
  

8) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych i zakażeń w województwie kujawsko- 
pomorskim w 2012 roku 

 
Ocenę sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych w województwie kujawsko-

pomorskim opracowano na podstawie danych z nadzoru nad chorobami zakaźnymi prowadzonego 
przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dane te dotyczą przypadków zachorowań 
zgłoszonych przez lekarzy w związku z ustawowym obowiązkiem zgłaszania zachorowań na niektóre 
choroby zakaźne. 

W omawianym okresie sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych była 
zróżnicowana, ale ocenić ją można jako względnie stabilną. Nie wystąpiły nietypowe wzrosty 
zachorowań w stosunku do lat poprzednich, a cykliczne zmiany zapadalności na niektóre choroby 
zakaźne związane są z sezonowością ich występowania (szczególnie tzw. choroby wieku dziecięcego) 
lub zgodne z wieloletnimi trendami obserwowanymi wcześniej. Nie zostały przywleczone do naszego 
województwa żadne z najgroźniejszych gorączek krwotocznych czy inne choroby szczególnie 
niebezpieczne i wysoce zakaźne, jak cholera czy dżuma. Nie odnotowano również przypadków 
malarii. Monitorowanie zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne odbywało się przez cały 
rok, ze szczególnym uwzględnieniem okresu typowego dla wzrostu  wymienionych zachorowań (tj. 
wrzesień-marzec). W związku z ogłoszeniem przez WHO 10.08.2010 roku zakończenia pandemii grypy 
A/H1N1 pdm09  oraz uznaniem wirusa pandemicznego za szczep o charakterze grypy sezonowej, od 
końca 2011 r. zaprzestano sporządzania raportów indywidualnych przypadków zachorowań na grypę 
A/H1N1 pdm09.  

W ramach przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 
i w trakcie ich trwania podjęto szereg działań mających na celu zabezpieczenie sanitarno-
epidemiologiczne turnieju. Prowadzono wzmożony nadzór epidemiologiczny nad chorobami 
zakaźnymi, bieżącą analizę sytuacji epidemiologicznej w województwie i obserwację zjawisk 
mogących mieć wpływ na przebieg turnieju. Pozostawano w gotowości do reagowania na zagrożenia 
zdrowotne. W województwie kujawsko-pomorskim nie odnotowano w trakcie turnieju zagrożeń dla 
zdrowia  publicznego  a sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych nie uległa pogorszeniu. 

Dane epidemiologiczne dotyczące występowania wybranych chorób zakaźnych zostały 
przedstawione w formie tabelarycznej. 

 
Wybrane choroby zakaźne w województwie kujawsko-pomorskim w latach  2008 - 2012 

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności. 

 

  Jednostka chorobowa 
2008 2009 2010 2011 2012 

zach. zap. zach. zap. zach. zap. zach. zap. zach. zap. 

1 
Inne salmonelozy (zakażenia 
pozajelitowe) 

20 0,97 7 0,34 9 0,43 15 0,72 11 0,52 

2 Dur brzuszny 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3 Dury rzekome A, B, C 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4 Czerwonka bakteryjna 1 0,05 0 0,00 11 0,53 0 0,00 0 0,00 
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5 
Bakteryjne zatrucia pokarmowe 
- ogółem 

823 65,60 601 29,05 635 30,68 582 28,12 577 27,50 

6 
Bakteryjne zatrucia pokarmowe 
- salmonelozowe 

745 36,06 509 24,60 613 29,62 534 25,80 551 26,26 

7 
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe 
- ogółem 

261 12,63 412 19,91 457 22,08 455 21,99 515 24,54 

8 Wirusowe zakażenia jelitowe - ogółem 2370 114,71 1606 77,62 1744 84,27 3024 146,12 2938 140,01 

9 
Meningokokowe i inne bakteryjne 
zapalenie opon mózgowych i mózgu 
ogółem 

57 2,76 51 2,46 67 3,24 59 2,85 50 2,38 

10 
Wirusowe zapalenie opon mózgowych i 
mózgu ogółem 

72 3,48 49 2,37 65 3,14 82 3,96 65 3,10 

11 Płonica  (szkarlatyna) 726 35,14 1052 50,84 920 44,45 1156 55,86 1608 76,63 

12 Odra 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,14 1 0,05 

13 Różyczka 385 18,63 340 16,43 208 10,05 257 12,42 323 15,39 

14 Ospa wietrzna 9641 466,62 9610 464,46 12941 625,30 10363 500,74 15882 756,87 

15 Wirusowe zapalenie wątroby - ogółem 312 15,10 277 13,39 337 16,28 282 13,63 316 15,06 

16 Wirusowe zapalenie wątroby - typu A 2 0,10 18 0,87 5 0,24 4 0,19 4 0,19 

17 Wirusowe zapalenie wątroby - typu B 127 6,15 99 4,78 113 5,46 89 4,30 105 5,00 

18 
Wirusowe zapalenie wątroby - typu C 
wg definicji z 2009 r. 

0 0,00 89 4,30 190 9,18 177 8,55 193 9,20 

19 
Wirusowe zapalenie wątroby - typu C 
wg definicji z 2005 r. 

181 8,76 131 6,33 153 7,39 151 7,30 174 8,29 

20 
Wirusowe zapalenie wątroby - typu B + 
C (zakażenie mieszane) 

1 0,05 3 0,14 2 0,10 0 0,00 0 0,00 

21 
Wirusowe zapalenie wątroby inne i nie 
określone 

1 0,05 4 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

22 
Świnka (nagminne zapalenie 
przyusznic) 

220 10,65 199 9,62 174 8,41 162 7,83 201 9,58 

23 Krztusiec 257 12,44 168 8,12 43 2,08 145 7,01 260 12,39 

24 Tężec 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1 0,05 

25 Borelioza 265 12,83 378 18,27 356 17,20 327 15,80 349 16,63 

26 Malaria (zimnica) 0 0,00 3 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

27 Włośnica 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

28 AIDS 7 0,34 5 0,24 6 0,29 6 0,29 3 0,14 

29 Nowo wykryte zakażenia HIV 29 1,40 46 2,22 31 1,50 46 2,22 24 1,14 

30 Grypa i podejrzenia grypy - ogółem 3249 157,25 40621 1963,24 15647 756,05 24057 1162,43 19847 945,83 

31 W tym u dzieci w wieku 0 – 14 lat 1332 400,65 23633 7293,08 5968 1848,12 8698 2705,86 8527 2634,78 

32 
Grypa - ogółem (przyp. potw. 
laboratoryjnie) 

8 0,39 132 6,38 16 0,77 137 6,62 8 0,38 

33 W tym u dzieci w wieku 0 – 14 lat 5 1,50 48 14,81 0 0,00 20 6,22 3 0,93 

34 Gruźlica 335 19,00 437 21,14 419 20,26 406 19,63 428 20,40 

 
 

 Umieralność z powodu chorób zakaźnych utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. 
W województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku wynosiła 4,88 na 100 tys. ludności i była o 21,1% 
niższa od ubiegłorocznej. Zarejestrowano 101 zgonów, których przyczyną były choroby zakaźne. 
Dominowały, podobnie jak w latach ubiegłych, posocznica (55,4%), gruźlica (16,8%), zapalenia płuc 
(9,9%), oraz zakażenia jelitowe (7,9%) 
Najwięcej zgonów odnotowano wśród osób starszych powyżej 60 roku życia (67% zarejestrowanych 
zgonów). 
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Przyczyny zgonów z powodu chorób podlegających rejestracji wg płci 
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Razem 53 56 26 10 8 2 8 1 8 17 7 2 13 0 3 8 1 5 128 101 

 
Przyczyny zgonów z powodu chorób podlegających rejestracji wg miejsca zamieszkania 
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Miasto 44 45 10 5 7 2 7 1 8 14 7 2 7 0 3 8 1 4 94 81 

Wieś 9 11 16 5 1 0 1 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 1 34 20 

Razem 53 56 26 10 8 2 8 1 8 17 7 2 13 0 3 8 1 5 128 101 

 
Przyczyny zgonów z powodu chorób podlegających rejestracji wg wieku 
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5-9       1            1  

10-14                     

15-19  1                  1 
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40-49 2 7 1  1  2  1 3 4 1 2      13 11 

50-59 13 10 1 1 2 1 2   4 1  6    1 1 26 17 

60 i 
więcej 

38 36 23 9 5 1 3  7 10   3  2 8  4 82 68 

Razem 53 56 26 10 8 2 8 1 8 17 7 2 13 0 3 8 1 5 128 101 

 
 

8.1)  Choroby zakaźne objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych 
 

Choroby zakaźne, którym zapobiega się za pomocą szczepień stanowią nadal realne 
zagrożenie zwłaszcza dla dzieci i są objęte szczególnym nadzorem epidemiologicznym. Sytuacja 
epidemiologiczna takich chorób, jak: błonica, poliomyelitis, tężec, odra, krztusiec, świnka  i różyczka 
zależna jest w znacznym stopniu od poziomu realizacji szczepień ochronnych. 
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Wykonanie szczepień ochronnych w województwie od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie. 
W 2012 roku odnotowano obniżenie odsetka dzieci zaszczepionych w 13-14 miesiącu życia przeciw 
odrze, śwince i różyczce obniżył się o 1,3% w stosunku do roku ubiegłego z powodu pogorszenia 
wykonawstwa szczepień w kilku powiatach, a zwłaszcza bydgoskim, sępoleńskim i włocławskim. 
Poziom realizacji szczepień winien jednak zapewnić w tej grupie wiekowej ochronę populacyjną przed 
zakażeniami. 
Z roku na rok rozszerza się skala problemu rodziców uchylających się lub odmawiających poddaniu 
swoich dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym. 
Rozpowszechniane przez ruchy anty-szczepionkowe nierzetelne informacje o szczepionkach i 
następstwach ich stosowania budzą niepokój wśród rodziców i nawet niektórych realizatorów 
szczepień. Skutkuje to rosnącą liczbą osób uchylających się od szczepień. 

 
Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień w poszczególnych kwartałach 

w  latach   2008-2012. 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

I   kwartał 27 25 36 76 125 

II  kwartał 29 33 40 63 118 

III kwartał 31 32 32 67 118 

IV kwartał 40 48 68 110 125 
 
 
To zjawisko, tak niekorzystne dla realizacji szczepień ochronnych, może być przyczyną,  
że w najbliższej przyszłości odporność zbiorowiskowa zaniknie, a tym samym wzrośnie zagrożenie 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. W związku z powyższym działania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w województwie ukierunkowane są na utrzymanie akceptacji społecznej szczepień, która 
pozwoli na osiąganie wysokiego poziomu uodpornienia populacji. 
W 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim nie wystąpiły zachorowania na błonicę i 
poliomyelitis. 
W ramach nadzoru i monitoringu ostrych porażeń wiotkich u dzieci do lat 14, mającego na celu 
potwierdzenie lub wykluczenie występowania dzikich szczepów wirusa polio, w 2012 r. zgłoszono  
5 przypadków ostrego porażenia wiotkiego, co świadczy o poprawie czułości nadzoru 
epidemiologicznego. 
Zgłoszono 1 przypadek tężca rozpoznany u osoby dorosłej. 
Z grupy chorób zakaźnych objętych wieloletnimi programami szczepień ochronnych wystąpiły 
zachorowania na odrę i krztusiec.  
W ramach aktywnego uczestnictwa w programie eliminacji odry, koordynowanego przez WHO 
zgłoszono w województwie 6 przypadków podejrzeń o zachorowanie na odrę, które poddano 
diagnostyce laboratoryjnej. Jeden przypadek spełnił kryteria kliniczne i laboratoryjne przypadku 
potwierdzonego. 
W 2012 r. nastąpił prawie 2-krotny wzrost zapadalności na krztusiec i nieznacznie przewyższył  
zapadalność krajową. Zarejestrowano o 44% więcej przypadków zachorowań niż w roku ubiegłym. 
Utrzymywał się obserwowany od kilku lat trend przesunięcia zachorowań na krztusiec na starsze 
dzieci i osoby dorosłe. Związane to jest ze spadkiem odporności poszczepiennej. Duże znaczenie  
w ograniczeniu szerzenia się zakażeń od osób dorosłych, które są rezerwuarem drobnoustroju,  
na nieuodpornione dzieci ma diagnostyka chorób kaszlowych i odpowiednia ich terapia. 
Na efekt wprowadzonej dawki przypominającej szczepień przeciw krztuścowi w 2003 r. u dzieci  
w 6 roku życia należy jeszcze poczekać, gdyż trudno jeszcze ocenić jej działanie w  tych grupach 
wiekowych, w których zapadalność jest największa. 
 

Krztusiec w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008-2012. 
Zachorowania i udział procentowy zachorowań wg wieku. 
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0 10 3,9 5 3,0 2 4,6 10 6,9 15 
 

5,8 
 

1 10 3,9 7 4,2 - - 11 7,6 10 
 

3,8 
 

2-4 17 6,6 37 22,0 9 20,9 27 18,6 40 
 

15,4 
 

5-9 23 8,9 20 11,9 9 20,9 10 6,9 38 
 

14,6 
 

10-14 92 35,8 47 28,0 8 18,7 26 17,9 49 
 

18,8 
 

15-19 57 22,2 32 19,0 4 9,4 33 22,8 61 
 

23,5 
 

20-39 17 6,6 11 6,5 3 7,0 15 10,3 20 
 

7,7 
 

40-59 20 7,8 6 3,6 6 13,9 10 6,9 20 
 

7,7 
 

60+ 11 4,3 3 1,8 2 4,6 3 2,1 7 
 

2,7 
 

Ogółem 257 100 168 100 43 100 145 100 260 
 

100 
 

 
 

 
 

Odnotowano również wzrost zapadalności na świnkę i różyczkę tj. na typowe choroby wieku 
dziecięcego, w stosunku do których program szczepień został w ostatnich latach uzupełniony.  
Zapadalność na świnkę  przewyższyła zapadalność krajową, natomiast zapadalność na różyczkę była 
nieznacznie niższa od zapadalności krajowej. 
Cykliczna zmienność liczby zachorowań występuje nie tylko w przypadku świnki i różyczki czy 
krztuśca, ale również dotyczy takich chorób, jak ospa wietrzna. 
W 2012 r. nastąpił 1,5 krotny wzrost zapadalności w stosunku do roku ubiegłego i była ona wyższa od 
zapadalności krajowej. 
Najwięcej zachorowań zarejestrowano u dzieci i młodzieży do 14 r. życia – 91,4% ogółu zachorowań. 
Najskuteczniejszym działaniem profilaktycznym jest szczepienie. 

Krztusiec w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008-2012. 
Odsetek zachorowań wg wieku 
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Efektem wprowadzonych w 2007 r. obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw Haemophilus 
influenzae typu b jest korzystna sytuacja epidemiologiczna inwazyjnych zakażeń wywołanych przez 
ten patogen. Wprawdzie w 2012 r. zarejestrowano 7 przypadków zachorowań (w 2011 r. – 1) ale 
nadal zapadalność utrzymuje się na niskim poziomie. W ogólnej liczbie zarejestrowanych przypadków 
stwierdzono 1 przypadek neuroinfekcji, 1 przypadek posocznicy i 5 przypadków zapalenia płuc 
wywołanego przez Haemophilus influenzae. 
 

8.2)   Zatrucia i zakażenia pokarmowe wywołane przez czynniki biologiczne 
 

Zatrucia i zakażenia pokarmowe to grupa chorób niejednorodna pod względem etiologicznym  
i klinicznym, wyodrębniona w nadzorze epidemiologicznym ze względu na ważną rolę w zdrowiu 
publicznym. 
Zapadalność na te jednostki chorobowe jest wykładnikiem stanu higieny żywności, zarówno, jeśli 
chodzi o jej przygotowywanie, transport i składowanie, jak i higienę przyrządzania i spożywania 
potraw. 
Mimo obserwowanej w ostatnich latach poprawy w tym zakresie, zachorowania na zatrucia 
pokarmowe nadal stanowią poważny problem. Wymaga to czujności i podejmowania działań 
prewencyjnych, mających na celu podniesienie standardów sanitarnych w placówkach żywienia 
zbiorowego i kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych w środowiskach rodzinnych, na rzecz 
zwiększania higieny osobistej i higieny przygotowywania posiłków. 
W 2012 r. zanotowano nieznaczny spadek zapadalności na bakteryjne zatrucia pokarmowe 
w stosunku do 2011 r. W omawianym okresie zapadalność na bakteryjne zatrucia pokarmowe 
ogółem w naszym regionie spadła o 2,2% w stosunku do 2011 r. i nieznacznie przewyższała 
zapadalność krajową. W 2012 r. ośmiokrotnie spadła liczba zatruć pokarmowych o nieustalonej 
etiologii. Jest to pozytywne zjawisko świadczące o lepszej diagnostyce laboratoryjnej pozwalającej na 
ustalenie czynnika etiologicznego odpowiedzialnego za wystąpienie zachorowań.  
W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w kraju, od wielu lat dominującym czynnikiem 
etiologicznym bakteryjnych zatruć pokarmowych są odzwierzęce typy pałeczek Salmonella, wśród 
których dominuje Salmonella Enteritidis. W 2012 r. zgłoszono 562 przypadki zakażeń wywołanych 
tymi drobnoustrojami, z których 11 przypadków dotyczyło zakażeń pozajelitowych. Zapadalność  
na zatrucia pokarmowe o etiologii salmonelozowej była o 1,8% wyższa w stosunku do ubiegłego roku  
i o 22,4% przewyższała zapadalność krajową.  

 
 
 
 
 Korzystnym zjawiskiem był brak zachorowań na czerwonkę bakteryjną. W ostatnich latach 
obserwuje się stosunkowo dużą liczbę zgłaszanych zakażeń pokarmowych wywołanych przez 
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enteropatogenne wirusy, wśród których poza rotawirusami i adenowirusami coraz większą rolę 
odgrywają norowirusy. To efekt szerszej diagnostyki wirusowych zakażeń jelitowych, pozwalającej  
na lepsze rozeznanie w etiologii zakażeń przewodu pokarmowego. 

 
 
 W 2012 r. zgłoszono 2938 wirusowych zakażeń jelitowych ogółem (zapadalność na 100 tys. 
ludności - 140,01) tj. o 2,8% mniej niż w roku ubiegłym, co świadczy o pewnym wyhamowaniu trendu 
wzrostowego, notowanego w ostatnich latach. Nadal, jednak zapadalność jest wyższa o 37,4% od 
krajowej. W 2012 r. 55% zgłoszonych przypadków wywołanych było przez rotawirusy. To nadal 
najczęstsza przyczyna ostrych biegunek u dzieci do lat 2. Zachorowania w tej grupie wiekowej 
stanowiły 44% wszystkich zakażeń wirusowych, zarejestrowanych w województwie kujawsko-
pomorskim.  
 

 
 
 Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe u dzieci do lat 2 o etiologii nieokreślonej, z uwagi 
na często burzliwy przebieg i zagrożenie dla życia oraz ze względu na zaburzenia w gospodarce 
wodnoelektrolitowej ustroju, od wielu lat podlegają raportowaniu i analizie.  
W 2012 roku zgłoszono 681 przypadków biegunek w grupie dzieci do lat 2, zapadalność zwiększyła  
się o 57,3% w stosunku do  2011 r. Wzrost zapadalności na biegunki w tej grupie wiekowej utrzymuje 
się od 2010 roku. Mniejszy wzrost o 8,39% obserwowano w kraju. Wprowadzone w 2009 roku 
zmiany w raportowaniu tych zachorowań pozwalają na analizę zgłoszonych przypadków pod kątem 
przeprowadzonych badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. 
Wykazała ona, że w 75% zgłoszonych przypadków nie wykonano żadnych badań laboratoryjnych 

Bakteryjne zatrucia pokarmowe i wirusowe zakażenia jelitowe 

w województwie kujawsko-pomorsk im w latach 2008-2012. Liczba przypadków
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w celu ustalenia etiologii zachorowań. Duży odsetek ostrych biegunek u dzieci o nieokreślonym 
czynniku etiologicznym, to zjawisko niekorzystne. W pozostałych 25% zgłoszonych przypadków 
podstawą do rozpoznania zachorowań poza objawami klinicznymi były wyniki badań laboratoryjnych, 
głównie w kierunku wirusów i bakterii.  
Wśród czynników etiologicznych innych bakteryjnych zakażeń/zatruć pokarmowych dominowały 
bakterie z rodzaju Klebsiella i Yersinia oraz bakterie z rodzaju Pseudomonas Proteus, toksynotwórcze 
szczepy Clostridium difficille , biegunkotwórcza Escherichia coli, Campylobacter.  
Zatrucia gronkowcowe występowały nielicznie i nie stanowiły problemu dla zdrowia publicznego. 
W 2012 r. zarejestrowano 1 przypadek zatrucia jadem kiełbasianym, potwierdzony badaniami 
laboratoryjnymi – stwierdzono  toksynę typu B. 
 W województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku nie odnotowano żadnego przypadku 
włośnicy, duru brzusznego i rzekomego oraz zatrucia grzybami. 
Od wielu lat w województwie kujawsko-pomorskim notuje się bardzo małą liczbę zachorowań  
na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W 2012 r. zgłoszono 4 przypadki, w tym jeden jako 
zachorowanie kontaktowe w ognisku rodzinnym (zakażenie od przypadku przywleczonego  
w 2011 r. z Etiopii). Trzy pozostałe to przypadki przywleczone z Indii i Bułgarii. Żadna z osób nie była 
szczepiona przeciw wzw typu A. Mała liczba notowanych zachorowań skutkuje niską odpornością 
naturalną populacji, co może być powodem, w przypadku tej choroby, poważniejszych zagrożeń 
epidemicznych. 
  

 
 
 W 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano i opracowano 53 ogniska 
zatruć/zakażeń pokarmowych, o 18 więcej niż w 2011 r. Jest to zjawisko niekorzystne, zwłaszcza,  
że przeszło 11% to szpitalne ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową. Na zachorowanie 
narażonych było ogółem 1676 osób; z tej liczby 438 osób, w tym 98 dzieci do lat 14, zachorowało, 
173 osoby wymagały leczenia szpitalnego, a spośród nich 8 zmarło. Połowa ognisk to małe dwu - (19) 
i trzyosobowe (8), pozostałe to ogniska obejmujące cztery i więcej zachorowań (26).  
W 15 ogniskach epidemia szerzyła się drogą kontaktową, w tym 6 - to zakażenia szpitalne. 
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Na podstawie zebranych danych ustalono, czynniki etiologiczne ognisk zatruć/zakażeń 
pokarmowych: Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, E. coli, Norowirus, Rotawirus, wirus 
HAV oraz Clostridium difficile. W dwóch ogniskach nie ustalono czynnika etiologicznego. Pałeczki 
Salmonella wywołały zachorowania w 23 ogniskach (43,4%). 4 ogniska wywołane były przez laseczki 
Clostridium difficile-szczep toksynotwórczy. W pozostałych 23 ogniskach czynnikiem etiologicznym 
były wirusy: Norowirusy (w 11 ogniskach) i Rotawirusy (10 ogniskach) wirus zapalenia wątroby typu A 
(w 2 ogniskach). W latach 2008-2012 liczba ognisk wywołanych przez wirusy wykazywała tendencję 
wzrostową i wynosiła od 7-29. W 2012 r. wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do 2011 r. i zrównała 
się z liczbą ognisk wywołanych przez pałeczki Salmonella. Sytuacja epidemiologiczna zakażeń 
norowirusowych w Polsce potwierdza, że mają one istotne znaczenie, jako czynnik etiologiczny 
zakażeń jelitowych. 

W 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim zanotowano wzrost liczby ognisk chorób 
przenoszonych drogą pokarmową, jako szpitalne zakażenia kontaktowe, tj. 6 ognisk, w tym:  
4 - wywołane laseczką Clostridium difficile i 2 – Rotawirusami.  
Dużym problemem są ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową, którymi są zakażenia 
szpitalne, wywołane przez zarodnikującą laseczkę Clostridium difficile, wytwarzającą toksyny A i B,  
ze względu na ciężki przebieg zachorowań u osób starszych (osoby powyżej 65 r.ż.), osób z obniżoną 
odpornością i obciążeniami wynikającymi z chorób przewlekłych. W trzech (na cztery) ogniskach o tej 
etiologii 8 osób zmarło. W wyniku prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych ustalono,  
że prawdopodobnymi drogami szerzenia się zakażeń były zanieczyszczone ręce personelu, kontakt  
ze skażonymi powierzchniami dotykowymi lub kontakt bezpośredni z osobami zakażonymi.  
W szpitalach podjęto działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne w celu wygaszenia ognisk.  
Szpitalne ogniska epidemiczne o etiologii Clostridium difficile  stanowiły w 2012 r. 40% wszystkich 
zgłoszonych w województwie ognisk. Trend wzrostowy w tym zakresie (w 2011 r. zanotowano  
1 ognisko) odzwierciedla trudności w zwalczaniu i zapobieganiu transmisji tego patogenu 
w środowisku szpitalnym. Problem ma szerszy wymiar, związany z powszechnym nadużywaniem 
antybiotyków, rosnącą liczbą pacjentów wymagających długotrwałej hospitalizacji, z licznymi 
czynnikami ryzyka zakażenia Clostridium difficile. Podmioty, prowadzące działalność leczniczą, 
powinny prowadzić działania minimalizujące ryzyko szerzenia się zakażeń szpitalnych, w tym 
wywołanych przez ten patogen. 
 

Liczba ognisk  zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych 

w województwie kujawsko-pomorsk im w latach 2008-2012                                 

według czynnika etiologicznego
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Ogniska zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych w województwie kujawsko-pomorskim 

w latach 2008-2012 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Ogniska Zachorowania Ogniska Zachorowania Ogniska Zachorowania Ogniska Zachorowania Ogniska Zachorowania 

Czynnik 
etiologiczny 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 
liczb

a 
% 

liczb
a 

% 

Salmonella typy 
odzwierzęce 

17 45,9 223 47,7 6 33,3 61 30,2 16 40,0 183 46,5 21 60 148 36,6 23 43,40 111 25,34 

Clostridium 
botulinum 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staphylococcus 
aureus 

1 2,7 23 4,9 0 0 0 0 1 2,5 8 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E.coli, pałeczki z 
grupy coli 

1 2,7 4 0,9 1 5,6 4 2,0 1 2,5 2 0,5 0 0 0 0 1 1,89 2 0,46 

Inne bakterie 0 0 0 0 2 11,1 54 26,7 4 10,0 13 3,3 1 2,8 11 2,7 4 7,55 25 5,71 

Wirusy (Rotawirus, 
Norowirus, HAV) 

10 27,1 104 22,3 7 38,9 78 38,6 13 32,5 162 41,2 10 29 210 52 23 43,40 282 64,38 

Grzyby trujące 1 2,7 2 0,42 0 0 0 0 2 5,0 6 1,5 1 2,8 3 0,7 0 0 0 0 

Trichinella spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nie ustalony 6 16,2 109 23,3 2 11,1 5 2,5 3 7,5 19 4,8 2 5,6 32 7,9 2 3,77 18 4,11 

Inne 1 2,7 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 37 100 468 100 18 100 202 100 40 100 393 100 35 100 404 100 53 100 438 100 
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W 37 ogniskach, w toku dochodzenia epidemiologicznego, ustalono nośnik pokarmowy 
zatruć/zakażeń pokarmowych, w 15 ogniskach drogą szerzenia się zakażenia była droga kontaktowa  
i w 1 ognisku nie ustalono nośnika pokarmowego. Najczęstszym nośnikiem zakażeń/zatruć 
pokarmowych, podobnie jak w poprzednich latach, były potrawy z dodatkiem surowych jaj kurzych 
(32%).  
Liczba ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową w naszym województwie w latach 2006-2012 
r. wahała się od 18 do 53. W 2012 r. zanotowano największą liczbę (53) ognisk.  
 

 
 
W 72% ognisk w omawianym okresie wskazano na miejsce skażenia żywności – mieszkanie prywatne. 
Pozostałe ogniska związane były z żywieniem zbiorowym w restauracjach (2 ogniska), domach 
pomocy społecznej (2 ogniska), w sanatorium (1 ognisko), w przedszkolu (1 ognisko),  
w ośrodku wczasowym (1 ognisko) oraz zorganizowane imprezy (1 ognisko). Siedem ognisk chorób 
przenoszonych drogą pokarmową wystąpiło w szpitalu: 6 jako - zakażenie kontaktowe, a jedno  
z ustalonym nośnikiem pokarmowym zakażenia. Występowanie ognisk zatruć pokarmowych 
związanych z żywieniem zbiorowym wymaga nadal wzmożonego nadzoru sanitarnego nad jakością 
zdrowotną produkowanych i wydawanych do spożycia potraw i stanem higienicznym w tych 
obiektach. 
 

8. 3)  Choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości tkanek 
 
Wirusowe zapalenie wątroby typu B 

 
W roku 2012 r. zgłoszono w województwie kujawsko-pomorskim ogółem 105 przypadków 

wirusowego zapalenia wątroby typu B, w tym 102 zachorowania przewlekłe (zapadalność 4,96, 
w roku 2011 – 4,16) i 3 zachorowania ostre (zapadalność, podobnie, jak w roku 2011-0,14).  

Od lat przeważają w województwie kujawsko-pomorskim zachorowania o charakterze 
przewlekłym – ponad 98% przypadków. Najwięcej zachorowań (ponad 50% ogółu) stwierdzono 
w grupie wiekowej młodych dorosłych (20 - 39 lat). Dwukrotnie częściej chorują mężczyźni. 
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Podobnie jak w kraju, spada liczba zachorowań o przebiegu ostrym. Zapadalność na ostre wzw typu B 
od kilku lat utrzymuje się w województwie kujawsko-pomorskim na niskim poziomie, co jest 
zjawiskiem korzystnym. 
 
 
 

 
 

Nie notujemy zachorowań na wzw typu B u dzieci, w grupie wiekowej 0-9 lat, co jest efektem 
prowadzonej od wielu lat czynnej profilaktyki choroby. Mimo uodporniania populacji młodzieży, 
zdarzają się zachorowania u młodych, szczepionych osób w wieku 17-19 lat. Przyczyną tego zjawiska 
może być wykonanie szczepienia u osoby już zakażonej lub niekompetencja układu 
immunologicznego. 
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 Od wielu lat obserwuje się różnice terytorialne w liczbie zgłaszanych zachorowań 
w powiatach, co można powiązać z różnym dostępem do świadczeń medycznych, a także 
niedostatkami w zgłaszalności wykrywanych przypadków. Stąd trudno oszacować wielkość 
rozpowszechnienia zakażeń HBV w województwie. W roku 2012 najwięcej nowych przypadków 
zachorowań odnotowano w powiecie bydgoskim i inowrocławskim. Nie zgłoszono natomiast żadnego 
zachorowania na wzw typu B w powiecie chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, radziejowskim, 
rypińskim, sępoleńskim i wąbrzeskim.  
 
Wirusowe zapalenie wątroby typu C 

 
Zmniejszenie zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu C jest jednym z priorytetów 

NPZ na lata 2007-2015 w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom. 
Dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego, od roku 2009, każdy przypadek wirusowego zapalenia 
wątroby typu C jest w Polsce kwalifikowany równocześnie w oparciu o dwie definicje choroby.  
Ze względu na konieczność zapewnienia porównywalności danych z danymi z lat wcześniejszych  
- według definicji 2005 i według definicji 2009, która do kwalifikacji przypadku wymaga jedynie 
spełnienia kryterium laboratoryjnego. 
W roku 2012, na podstawie zgłoszonych rozpoznań, wirusowe zapalenie wątroby typu C odnotowano 
u 207 pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego (o 18 więcej niż w roku 2011), z czego  
193 osoby zakwalifikowano jako wzw typu C def. 2009, a 174 – jako wzw typu C def. 2005. Jedna 
osoba, jeśli spełnia kryteria, może być wykazana według dwóch definicji choroby jednocześnie. 
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Dane z ostatnich czterech lat pokazują, że zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu 
C w województwie kujawsko-pomorskim, przewyższa wskaźnik krajowy (poza rokiem wprowadzenia 
def. 2009).  
Zmiany w nadzorze epidemiologicznym nad wirusowym zapaleniem wątroby typu C, być może 
niepełna zgłaszalność (różnice terytorialne w liczbie zgłaszanych zachorowań w powiatach) lub dobra 
zgłaszalność (wyższe wskaźniki zapadalności dla województwa kujawsko-pomorskiego) utrudniają 
interpretację wahań, różnic, a nawet wzrostu liczby zgłaszanych zachorowań.  
W zgłoszonych w roku 2012 zachorowaniach, przeważają zakażenia HCV z objawami zapalenia 
wątroby (ponad 76%), w ogromnej większości w przewlekłej fazie choroby (98%). Obserwuje  
się różnice terytorialne w liczbie zgłaszanych zachorowań w poszczególnych powiatach – od braku 
zachorowań do kilkudziesięciu w roku. 
Najwięcej zachorowań stwierdzono w grupach wiekowych 20-29 i 50-59 lat (blisko 47% ogółu 
zgłoszeń w roku 2012). 
Analiza potencjalnych narażeń, których skutkiem jest zakażenie HCV wskazuje na ich dużą 
różnorodność, z przewagą narażeń o charakterze medycznym, a ustalenie drogi zakażenia jest bardzo 
trudne. 
 
Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS 
 

Ocenę sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w województwie kujawsko-pomorskim oparto  
na zgłoszeniach od lekarzy oraz kierowników laboratoriów, które wpłynęły do końca 2012 r. i zostały 
poddane weryfikacji, która obejmuje ustalenie spełnienia kryteriów definicji do celów nadzoru 
epidemiologicznego i wykluczenie powtórnych zgłoszeń tego samego przypadku.  
W 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszono niemal o połowę mniej nowo 
wykrytych zakażeń HIV i zachorowań na AIDS niż w roku 2011 tj.  24 przypadki HIV (w 2011 r. - 46) 
i 3 zachorowania na AIDS (w 2011 r. - 6).  
Ogółem od początku rejestracji (tj. od 1985 roku) końca 2012 r. w województwie odnotowano 657 
osób zakażonych na wirus HIV i 174 zachorowania na AIDS. Z powodu choroby zmarło 89 osób. 
Dominują zakażenia na wirus  HIV u mężczyzn.  
Pomimo podejmowanych działań w celu uzyskania jak najwięcej informacji o zakażeniach HIV, ich 
rejestracja w większości przypadków (w 2011 r. - 91%, w 2012 r.  - 65%) opiera się wyłącznie  
na podstawie dodatnich wyników HIV zgłaszanych przez laboratoria medyczne, które nie mają wiedzy 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C 
w Polsce i w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008-2012. 

Zapadalność na 100 tys. ludności wg definicji choroby 2009  
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o potencjalnej drodze zakażenia badanych osób. Brak zgłoszeń od lekarzy kierujących na badania 
w kierunku HIV, niepełny wywiad lekarski oraz obawa pacjentów o ochronę ich danych osobowych, 
to główne przyczyny tego stanu. W 2011 roku tylko w dwóch na 46 przypadków nowo wykrytych 
zakażeń HIV podano przypuszczalny sposób zakażenia. W 2012 r. w żadnym z 24 zgłoszonych 
przypadków HIV nie podano rodzaju ryzykownych zachowań zakażonych pacjentów. Jest to sytuacja 
bardzo niekorzystna, która wymaga podjęcia działań ze strony wszystkich osób współpracujących 
przy monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS gdyż problem ten dotyczy nie tylko naszego 
województwa. Brak wiedzy dotyczącej transmisji zakażeń HIV, ogranicza możliwość odpowiedniego 
ukierunkowania działań profilaktycznych i tym samym zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania  
się zakażeń. 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Zakażenia HIV w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2012 
Liczba zakażeń i zapadalność na 100 tys. ludności 
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8. 4)  Choroby inwazyjne 
 
Choroby wywołane przez Streptococcus pyogenes 

 
System nadzoru epidemiologicznego nad chorobami wywołanymi przez Streptococcus 

pyogenes obejmuje rejestrację płonicy oraz inwazyjnych postaci zakażeń tym czynnikiem 
chorobotwórczym takich, jak: róża, wstrząs toksyczny i gorączka połogowa.  
W 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszono 1608 przypadków płonicy (76,63/100 
tys.) tj. o 452 przypadki więcej niż w roku poprzednim. Od kilku lat zapadalność na płonicę utrzymuje 
się na wysokim poziomie i wykazuje tendencje wzrostową. W związku z możliwością epidemicznego 
szerzenia się choroby, często występującym ciężkim przebiegiem klinicznym oraz groźbą 
występowania poważnych powikłań istnieje konieczność wzmożenia działań zapobiegawczych. 

 
Zapadalność na płonicę w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2008 - 2012. 

 
Dominującą postacią kliniczną inwazyjnych chorób wywołanych przez Streptococcus pyogenes jest 
róża. W 2012 r. odnotowano 461 przypadków tej choroby (zap. 21,97/100 tys.)  
tj. o 109 przypadków więcej niż w roku poprzednim. Róża rozpoznawana jest wyłącznie na podstawie 
objawów klinicznych i żadne zachorowanie na tę chorobę nie było potwierdzone badaniem 
mikrobiologicznym.  

 
Zapadalność na różę w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2008 – 2012. 
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Wskaźnik zapadalności na różę rośnie wraz z wiekiem pacjentów i jest największy u osób powyżej  
70 roku życia. Przyczyn tej zależności należy dopatrywać się w obniżającym się wraz z wiekiem 
poziomem odporności organizmu na zakażenia i osłabieniem funkcji ochronnych skóry przy 
jednocześnie wzrastającym poziomie zaniedbań higienicznych. 
Pozostałe postacie inwazyjnej choroby wywołanej paciorkowcami ropotwórczymi takie  
jak zespół wstrząsu toksycznego (0) lub gorączka połogowa (0) zgłaszane są bardzo rzadko  
i nie stanowią w ostatnich latach problemu epidemiologicznego. 
 
Choroby wywołane przez Streptococcus pneumoniae 

 
W 2012 r. w woj. kujawsko-pomorskim zarejestrowano 24 (1,14/100 tys.) przypadki 

inwazyjnej choroby pneumokokowej. Najczęściej rejestrowaną postacią kliniczną tych zakażeń była 
posocznica (13). Ponadto odnotowano 5 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych  
i 9 przypadków zapaleń płuc. U 3 osób przebieg choroby miał więcej niż jedną postać kliniczną. 
Zakażenia pneumokokowe dotyczyły głównie osób dorosłych powyżej 40 roku życia i nie wykazywały 
ilościowego zróżnicowania ze względu na płeć.  
 
 

Zapadalność na choroby wywołane przez Streptococcus pneumoniae 
 w woj. kujawsko-pomorskimw latach 2008-2012. 

 
 
Choroby wywołane przez meningokoki 

 
Od kilku lat zapadalność na chorobę meningokokową w woj. kujawsko-pomorskim utrzymuje 

się na niskich poziomach i nie przekracza 1 przypadku na 100 tys. ludności. W 2012 roku odnotowano 
9 przypadków zachorowań, w tym 6 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych  
i 6 przypadków posocznicy. U 3 osób z ogólnej liczby chorych wystąpiły obie ww. postacie kliniczne 
choroby. Nie obserwowano znaczących różnic w częstości zachorowań mężczyzn (5) i kobiet (4). 
Utrzymuje się typowy dla tych drobnoustrojów rozkład zachorowań w poszczególnych grupach 
wiekowych. Stwierdzono 2 zachorowania u dzieci do 4 roku życia, 3 zachorowania w przedziale 
wiekowym od 15 do 20 roku życia, 1 przypadek w przedziale wiekowym 30-35 lat i trzy przypadki 
zachorowań u osób powyżej 60 roku życia.  
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Zapadalność na chorobę meningokokową w woj. kujawsko-pomorskim  
w latach 2008-2012. 

 
 
Choroby wywołane przez Haemophilus influenzae 

 
Po wprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko Haemophilus influenzae od kilku  

lat odnotowuje się pojedyncze, sporadyczne zachorowania wywołane tym czynnikiem 
chorobotwórczym. W 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano jeden przypadek 
posocznicy, jeden przypadek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz 5 przypadków zapalenia 
płuc wywołanych tym drobnoustrojem. Statystyczny wzrost zachorowań w ostatnim roku 
spowodowany jest objęciem rejestrami klinicznych postaci zapaleń płuc wywołanych tym 
drobnoustrojem. 

 
Zapadalność na choroby wywołane przez Haemophillus influenzae  

w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2008-2012. 

 
 

8.5)  Neuroinfekcje   
 

W województwie kujawsko-pomorskim zapadalność na choroby infekcyjne ośrodkowego 
układu nerwowego od kilku lat utrzymuje się na podobnych, niskich poziomach. W 2012 r. zgłoszono 
łącznie 139 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu, z czego 65 przypadków 
o etiologii wirusowej (zap. 3,00/100 tys.), 50 przypadków o etiologii bakteryjnej (zap. 2,38/100 tys.),  
a w 24 przypadkach nie określono rodzaju czynnika chorobotwórczego. Hospitalizacja pacjentów  
w tej grupie chorób wynosi 100%. 
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Liczba przypadków chorób OUN w latach 2008 – 2012 wg grup czynników etiologicznych 

 
 

Wśród infekcji wirusowych najczęściej zgłaszaną postacią kliniczną były zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) – 55 przypadków. Zapalenie mózgu o etiologii wirusowej rozpoznano 
u 10 osób.  
 Kliniczne rozpoznanie wirusowego zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, stosunkowo 
rzadko opiera się na wynikach szczegółowej diagnostyki laboratoryjnej. Zaledwie 5% rozpoznań 
klinicznych w tej grupie neuroinfekcji udokumentowanych było dodatnimi wynikami badań 
serologicznych i dotyczyły one wyłącznie etiologii opryszczkowej.  

Swoiste, bakteryjne czynniki chorobotwórcze wykryto w 58% przypadków zakwalifikowanych 
jako bakteryjne zapalenie OUN. W 6 przypadkach czynnikiem zakaźnym były meningokoki,  
w 5 przypadkach pneumokoki, w 1 Haemophilus influenzae. Pozostałych 16 klinicznych zespołów 
neurologicznych odnotowano w przebiegu listeriozy, boreliozy oraz w przebiegu zakażeń wywołanych 
przez paciorkowce i gronkowce.  
 

8. 6)  Choroby przenoszone przez kleszcze 

Spośród chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze w 2012 roku wystąpiły 
w województwie tylko zachorowania na boreliozę. Nie odnotowano zachorowań na kleszczowe 
zapalenie mózgu. 
 
 Borelioza (Choroba z Lyme) 
  

Rejestracja boreliozy w Polsce prowadzona jest od 1996 roku. 
Borelioza zwana w Polsce krętkowicą kleszczową charakteryzuje się częstymi remisjami i nawrotami. 
Jako schorzenie wielonarządowe spowodowane przez krętka z rodzaju Borrelia – Borrelia burgdorferii 
przenoszonego przez kleszcze z rodzaju Ixodes, może objawiać się zmianami skórnymi o typie 
rumienia wędrującego, bądź cięższym przebiegiem obejmującym układ nerwowy, krwionośny  
i kostno-stawowy. Po raz pierwszy, w 2012 roku, w województwie zarejestrowano przypadek 
boreliozy wywołanej przez krętka Borrelia garinii. Chociaż zakażenie zależy od ukąszenia przez 
kleszcza, które aktywne są od kwietnia do października (w zależności od panującej temperatury  
i wilgotności powietrza), to choroba z Lyme może wystąpić o każdej porze roku. Zależy to od czasu, 
jaki upłynie od zakażenia do pierwszych objawów klinicznych. Wrażliwość populacji na zakażenie 
krętkiem z rodzaju Borrelia jest powszechna, a przechorowanie boreliozy nie chroni przed ponownym 
zachorowaniem.  
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W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008-2012 zapadalność na chorobę z Lyme wahała 
się od 12,83 do 18,27 na 100 tys. mieszkańców. W roku 2012 współczynnik zapadalności wyniósł 
16,63 i był wyższy o 5,3% od współczynnika z 2011 roku, ale był niższy o 26% od krajowego.  
W analizowanym okresie w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 349 przypadków tej 
choroby. Według obowiązującej klasyfikacji wyodrębniono 336 przypadków potwierdzonych  
i 13 przypadków prawdopodobnych. Rejestrowane przypadki boreliozy można powiązać z ekspozycją 
na zakażone kleszcze w czasie pobytu w lasach, na działkach i innych miejscach bytowania kleszczy. 
Z analizowanych raportów jednostkowych wynika, że połowa pacjentów, u których występuje rumień 
wędrujący, pamięta o kontakcie z kleszczem, a w przypadku późnego stadium choroby odsetek ten 
jest znacznie niższy. 
Niewielki odsetek zgłoszonych zachorowań związany był z ekspozycją na zakażone kleszcze z racji 
wykonywanego zawodu (leśnicy, rolnicy).  
Wobec braku możliwości czynnego uodpornienia przeciw boreliozie, podnoszenie świadomości 
w społeczeństwie w zakresie stosowania odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed kleszczami, 
ma duże znaczenie w profilaktyce tej choroby. 
 

8.7) Gruźlica  
 

Od kilkunastu lat w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność na gruźlicę utrzymuje 
się na stałym poziomie 19-25 przypadków na 100 tys. ludności z widoczną, powolną tendencją 
malejącą. Według danych zgłoszonych przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii  
w Bydgoszczy w 2012 roku odnotowano 428 przypadków nowych zachorowań na gruźlicę (zap. 
20,4/100 tys.), z czego 395 przypadków dotyczyło gruźlicy płuc, a 33 przypadki pozapłucnych postaci 
tej choroby. Najczęściej na gruźlicę zapadają mężczyźni w przedziale wiekowym pomiędzy 40-64 
rokiem życia. Zapadalność mężczyzn jest ponad dwukrotnie większa niż kobiet.  
 
 

Zapadalność na gruźlicę w Polsce i woj. kujawsko-pomorskim w latach 2000-2012 

 
 

8.8) Choroby przenoszone drogą płciową 
 
 W 2009 r. wprowadzone zostały do obowiązkowego raportowania przez nadzór 
przeciwepidemiczny takie choroby, jak: kiła, rzeżączka, ziarnica weneryczna wywołana przez 
chlamydie, inne choroby wywołane przez chlamydie oraz inne nierzeżączkowe zakażenia układu 
moczopłciowego.  
 W roku 2012 zgłoszono 118 przypadków zachorowań na wymienione jednostki chorobowe. 
Największy odsetek tych zachorowań stanowiła kiła – 46,6% rejestrowanych przypadków  
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(55 zachorowań). Odnotowano 7 przypadków kiły wrodzonej. Zachorowania na rzeżączkę  
(48 przypadków) stanowiły – 40,6% zarejestrowanych chorób. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Choroby przenoszone drogą płciową w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2009-2012 
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Liczba zachorowań na kiłę w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2012 
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8.9)  Grypa i zachorowania grypopodobne 

 W roku 2012 r. zarejestrowano w województwie kujawsko-pomorskim ogółem 19 847 
zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne (zapadalność ogółem 945,83 na 100 tys. 
ludności, prawie czterokrotnie niższa od krajowej). To o ponad 17% mniej zachorowań niż w roku 
2011. Zachorowania dzieci i młodzieży w wieku 0-14 lat stanowiły blisko 43% ogółu zachorowań 
(zapadalność 2 634,78/100 tys. populacji 0-14 lat).  
Maksymalną liczbę zachorowań okresu sprawozdawczego, z zapadalnością ogółem 94,88/100 tys. 
mieszkańców, odnotowano w ostatnim tygodniu grudnia. Najwięcej zachorowań w roku 
rejestrowano w powiecie toruńskim - 11 919 przypadków, najmniej – w powiecie sępoleńskim  
– 22 przypadki. 
Grypę potwierdzono laboratoryjnie u ośmiu chorych zidentyfikowano wirus grypy A i B. 
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W zakresie wzmożonego nadzoru nad grypą, kontynuowano zintegrowany nadzór epidemiologiczny  
i wirusologiczny, oparty na systemie SENTINEL. W obszarze uczestnictwa w projektach badawczych 
finalizowano działania europejskiego projektu badawczego ECDC pn. I-MOVE, oceniającego 
skuteczność szczepień przeciw grypie. 
 W związku z uznaniem przez WHO szczepu A/H1N1 pdm09 za szczep o charakterze grypy 
sezonowej, zrezygnowano z wyodrębniania w sprawozdaniach zachorowań wywołanych tym 
wirusem. 
 

8.10)   Wybrane choroby zakaźne w województwie kujawsko-pomorskim w latach   
2010 – 2012 Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności. 

 
 

Lp. Jednostka chorobowa 
2010 2011 2012 

zach. zap. zach. zap. zach. zap. 

1 Cholera       

2 Dur brzuszny       

3 Dury rzekome A, B, C       

4 

Salmoneloza 

razem 622 30,05 549 26,53 562 26,78 

5 zatrucie pokarmowe 613 29,62 534 25,80 551 26,26 

6 zakażenie pozajelitowe 9 0,43 15 0,72 11 0,52 

7 w tym: posocznica 7 0,34 11 0,53 7 0,33 

8 inne zakażenie pozajelitowe 2 0,10 4 0,19 4 0,19 

9 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) 11 0,53        

10 

Inne bakteryjne 
zakażenia jelitowe 
(ogółem) 

razem 457 22,08 455 21,99 507 24,16 

11 wywołane przez E. coli biegunkotwórczą 14 0,68 13 0,63 19 0,91 

12 wywołane przez E. coli enterokrwotoczną       

13 wywołane przez E. coli inną i BNO 10 0,48 31 1,50 35 1,67 

14 wywołane przez Campylobacter 13 0,63 12 0,58 12 0,57 

15 
wyw. przez Y.enterocolitica lub 
pseudotuberculosis 

19 0,92 29 1,40 14 0,67 

16 inne określone i nie określone 401 19,38 370 17,88 427 20,35 

17 w tym: inne określone 96 4,64 133 6,43 223 10,63 

18 w tym: inne nie określone 305 14,74 237 11,45 212 10,10 

19 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 97 211,09 92 202,53 85 196,38 

20 Inne bakteryjne razem 22 1,06 48 2,32 26 1,24 

Grypa i zachorowania grypopodobne  
w województwie kujawsko- pomorskim w latach 2008-2012 

Zapadalność na 100 tys. ludności ogółem 
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21  
 

zatrucia pokarmowe 
(ogółem) 

gronkowcowe 11 0,53 6 0,29 5 0,24 

22 jadem kiełbasianym (botulizm)     2 0,10 1 0,05 

23 wywołane przez Cl. Perfringens             

24 inne określone 2 0,10 7 0,34 16 0,76 

25 nie określone 9 0,43 33 1,59 4 0,19 

26 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 1 2,18 3 6,60 3 6,93 

27 Lamblioza (giardioza) 529 25,56 173 8,36 123 5,86 

28 Kryptosporydioza            

29 

Wirusowe zakażenia 
jelitowe (ogółem) 

razem 1744 84,27 3024 146,12 2938 140,01 

30 wywołane przez rotawirusy 1224 59,14 2122 102,53 1627 77,54 

31 wywołane przez norowirusy 156 7,54 212 10,24 303 14,44 

32 inne określone i nie określone 364 17,59 690 33,34 1008 48,04 

33 w tym: inne określone 107 5,17 174 8,41 299 14,25 

34 nie określone 257 12,42 516 24,93 709 33,79 

35 Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 904 1967,31 1424 3134,77 1291 2982,63 

36 Biegunka i zapalenie 
żołądkowo-jelit. BNO 

ogółem 437 21,12 1230 59,43 1976 94,17 

37 w tym u dzieci do lat 2 305 663,75 433 953,20 681 1573,33 

38 Dżuma            

39 Tularemia         1 0,05 

40 Wąglik       

41 Bruceloza: nowe zachorowania       

42 Nosacizna       

43 Leptospiroza      1 0,05 

44 Jersinioza pozajelitowa     2 0,10     

45 Mikobakteriozy - inne i BNO 10 0,48 6 0,29 8 0,38 

46 Listerioza 5 0,24 4 0,19 2 0,10 

47 
Tężec 

ogółem         1 0,05 

48 noworodków             

49 Błonica       

50 Krztusiec 43 2,08 145 7,01 260 12,39 

51 Płonica (szkarlatyna) 920 44,45 1156 55,86 1608 76,63 

52 

Choroba 
meningokokowa, 
inwazyjna 

ogółem 10 0,48 17 0,82 9 0,43 

53 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 8 0,39 14 0,68 6 0,29 

54 posocznica 7 0,34 9 0,43 6 0,29 

55 inna określona i nie określona             

56 

Choroba wywołana 
przez Streptococcus 
pyogenes , 
inwazyjna 

ogółem 271 13,09 353 17,06 462 22,02 

57 róża 268 12,95 352 17,01 461 21,97 

58 zespół wstrząsu toksycznego 1 0,05         

59 gorączka połogowa             

60 inna określona i nie określona 2 0,10 1 0,05 1 0,05 

61 

Legioneloza 

razem     1 0,05 3 0,14 

62 choroba legionistów     1 0,05 3 0,14 

63 gorączka Pontiac       

64 Borelioza z Lyme   356 17,20 327 15,80 349 16,63 

65 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci)       

66 Dur wysypkowy       

67 Gorączka Q       

68 Gorączka plamista i inne riketsjozy       

69 Poliomyelitis wywołane dzikim wirusem       
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70 
wyw. wirusem pochodzenia 
szczepionkowego 

      

71 Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat 3 0,93 1 0,31 5 1,54 

72 
Encefalopatie 
gąbczaste 

choroba Creutzfeldta-Jacoba (CJD) 2 0,10 3 0,14 1 0,05 

73 wariant choroby Creutzfeldta-Jacoba (vCJD)       

74 inne i nie określone       

75 Wścieklizna       

76 Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 398 19,23 373 18,02 483 23,02 

77 Kleszczowe zapalenia mózgu 2 0,10         

78 

Inne wirusowe 
zapalenie mózgu 

opryszczkowe 1 0,05     3 0,14 

79 inne określone             

80 nie określone 7 0,34 7 0,34 7 0,33 

81 w innych chorobach objętych MZ-56 1 0,05         

82 

Wirusowe zapalenie 
opon mózgowych 

enterowirusowe             

83 opryszczkowe         1 0,05 

84 inne określone i nie określone 52 2,51 75 3,62 54 2,57 

85 w innych chorobach objętych MZ-56 2 0,10         

86 Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna)       

87 Gorączka zachodniego Nilu       

88 Żółta gorączka       

89 Wirusowe gorączki 
krwotoczne 

Ebola, Marburg, Lassa       

90 inna określona i nie określona       

91 Choroba wywołana przez hantawirusy       

92 Ospa wietrzna 12941 625,30 10363 500,74 15882 756,87 

93 Ospa prawdziwa             

94 Odra     3 0,14 1 0,05 

95 Różyczka 208 10,05 257 12,42 323 15,39 

96 Pryszczyca       

97 

Wirusowe zapalenie 
wątroby 

typu A 5 0,24 4 0,19 4 0,19 

98 typu B - ostre 5 0,24 3 0,14 3 0,14 

99 typu B - przewlekłe 108 5,22 86 4,16 102 4,86 

100 typu C: wg definicji przypadku z 2009 r. 190 9,18 177 8,55 193 9,20 

101 typu C: wg definicji przypadku z 2005 r. 153 7,39 151 7,30 174 8,29 

102 typu B+C (zakażenie mieszane) 2 0,10         

103 inne i nie określone       

104 AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności 6 0,29 6 0,29 3 0,14 

105 Nowowykryte zakażenia HIV 31 1,50 46 2,22 24 1,14 

106 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) 174 8,41 162 7,83 201 9,58 

107 Malaria (zimnica)             

108 Bąblowica (echinokokoza) 1 0,05     2 0,10 

109 Wągrzyca (cysticerkoza)       

110 Włośnica       

111 
Choroba wywołana 
przez Streptococcus 
pneumoniae, 
inwazyjna 

ogółem 32 1,55 28 1,35 24 1,14 

112 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 18 0,87 13 0,63 5 0,24 

113 posocznica 13 0,63 7 0,34 13 0,62 

114 inna określona i nie określona 8 0,39 12 0,58 9 0,43 

115 Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia E. coli            

116 Choroba wywołana 
przez Heamophilus 
influenzae, 
inwazyjna 

ogółem 2 0,10 1 0,05 7 0,33 

117 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu         1 0,05 

118 posocznica 2 0,10 1 0,05 1 0,05 
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119 inna określona i nie określona         5 0,24 

120 
Bakteryjne zapalenie 
opon mózgowych i/lub 
mózgu 

w innych chorobach objętych MZ-56 10 0,48 6 0,29 11 0,52 

121 inne określone 5 0,24 4 0,19 6 0,29 

122 inne, nie określone 26 1,26 22 1,06 21 1,00 

123 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone 4 0,19 8 0,39 18 0,86 

124 Zapalenie mózgu inne i nie określone 7 0,34 2 0,10 6 0,29 

125 Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi       

126 Grypa i podejrzenia 
grypy (ogółem) 

ogółem 15647 756,05 24057 1162,43 19847 945,83 

127 u dzieci w wieku 0-14 lat 5968 1848,12 8698 2705,86 8527 2634,78 

128 Grypa - ogółem 
(przyp. potw. lab.) 

ogółem 16 0,77 137 6,62 8 0,38 

129 u dzieci w wieku 0-14 lat     20 6,22 3 0,93 

130 Wrodzone choroby 
wirusowe 

różyczka wrodzona             

131 inne określone i nie określone 1 4,36 1 4,44     

132 
Inne wrodzone 
zakażenia i choroby 
pasożytnicze 

toksoplazmoza 2 8,72     1 4,79 

133 listerioza             

134 inne określone i nie określone     1 4,44     

135 SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej       

136 Zatrucia pestycydami – ostre       

137 Zatrucia naturalnie 
toksycznymi 
substancjami 
spożytymi jako pokarm 

ryby, skorupiaki i inne produkty morza       

138 grzyby 8 0,39 3 0,14     

139 jagody i inne części roślin             

140 
Ostre zatrucia 
żywnością skażoną 
biologicznie i/lub 
chemicznie 

mikotoksyny             

141 dioksyny             

142 polichlorowane bifenyle             

143 inne określone i nie określone 1 0,05         

 
 
 

9) Poziom realizacji Programu Szczepień Ochronnych 
 

Ocenę realizacji szczepień ochronnych w 2012 roku przeprowadzono w oparciu o analizę danych 
zawartych w rocznych sprawozdaniach ze szczepień ochronnych MZ-54 za rok 2012, sporządzonych 
przez świadczeniodawców prowadzących szczepienia ochronne. 
Szczepienia ochronne prowadzone były w 400 punktach szczepień dla dzieci i młodzieży,  
26 oddziałach noworodkowych oraz 94 podmiotach wykonujących szczepienia ochronne u osób 
narażonych na zakażenie. 
Szczegółowa analiza przebiegu szczepień ochronnych w 1 roku życia wskazuje, że realizacja 
obowiązkowych szczepień przeciw gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, błonicy, tężcowi, 
krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus influenzae typu b utrzymana jest na poziomie zbliżonym  
do lat ubiegłych i przewyższa  średni poziom zaszczepienia w tej grupie wiekowej w kraju. 

 
Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych w 1 roku życia  w latach 2008- 2012. 

 

Rodzaj szczepienia 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011r. 
 

2012 r. 
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BCG - szczepienie 
pierwotne 

99,7 99,8 99,7 99,8 99,7 99,8 99,6 99,7 
brak 
danych 

 
99,7 
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WZW typu B 90,2 89,2 90,7 91,2 90,0 90,4 90,3  91,1 
brak 
danych 

90,4 

DTP–błonica, 
tężec, krztusiec 

59,5 59,2 60,9 62,4 60,5 62,1 60,3 62,3 
brak 
danych 

62,3 

Poliomyelitis 59,7 59,2 61,0 62,4 60,5 62,1 60,3 62,3 
brak 
danych 

62,3 

Haemophilus 
influenzae typu b 

59,2 59,2 60,7 62,4 60,3 62,1 60,2 62,3 
brak 
danych 

62,3 

 

 

Stan wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych w 2 roku życia utrzymuje się od wielu 
lat na wysokim poziomie,  przekraczającym średnie wartości krajowe. W 2012 roku odsetek dzieci 
zaszczepionych w 13-14 miesiącu życia  przeciw odrze, śwince i różyczce obniżył się  o 1,3%  
w stosunku do roku ubiegłego z powodu pogorszenia  wykonawstwa szczepień w kilku powiatach,  
a zwłaszcza w  bydgoskim (5%), sępoleńskim (3,3%) i włocławskim (2,2%). Poziom realizacji szczepień 
winien jednak zapewnić w tej grupie wiekowej ochronę populacyjną przed zakażeniami 
drobnoustrojami chorobotwórczymi.  

 

Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych w 2 roku życia  w latach 2008-2012. 
 

Rodzaj szczepienia 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011r. 
 

2012 r. 
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WZW typu B 99,8 99,9 99,7 99,9 99,8 99,9 99,7 99,8 
brak 
danych 

99,8 

DTP-błonica, tężec, 
krztusiec 

99,0 99,4 99,0 99,5 99,0 99,5 98,8 99,6 
brak 
danych 

99,4 

Poliomyelitis 99,0 99,4 99,0 99,5 99,0 99,5 98,8 99,6 
brak 
danych 

99,4 

Haemophilus 
influenzae typu b 

98,5 100,0 98,8 99,5 98,9 99,5 98,8 99,6 
brak 
danych 

99,4 

MMR-odra, 
świnka, różyczka 

84,9 87,4 84,3 87,8 84,9 87,7 84,4 88,4 
brak 
danych 

87,1 

 
W roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązkowe szczepienia ochronne w grupie 

dzieci i młodzieży szkolnej wykonane zostały w odsetkach przekraczających nawet o kilkanaście 
procent poziom zaszczepienia w kraju, a w przypadku szczepień przeciw odrze, śwince i różyczce  
w 10 roku życia, aż o 41,2% w porównaniu do średnich wartości w kraju pomimo, że w województwie 
poziom wykonawstwa obniżył się  w stosunku do 2011 roku o 2,1%.  Sukcesywnie uzupełnia się też  
szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce  w populacji urodzonej po 31 grudnia 1996 roku, która 
nie otrzymała dwóch dawek szczepionki skojarzonej MMR. W 2012 roku  szczepieniem tym objęto 
15 560 dzieci  powyżej  10  roku  do ukończenia  19 roku życia.  

   
Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych w grupie dzieci i młodzieży szkolnej 

w latach 2008-2012. 
 

Rodzaj szczepienia 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011r. 2012 r. 
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DTaP–błonica, 
tężec,acelularny 
krztusiec w 6 r.ż. 

83,5 96,5 80,8 94,7 81,7 95,0 81,6 95,3 
brak 
danych 

94,6 
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OPV-poliomyelitis w 
6 r.ż. 

83,5 96,4 80,7 94,7 81,6 95,0 81,5 95,3 
brak 
danych 

 94,6 

Td–tężec, błonica w 
14 r.ż.  

86,2 97,0 85,1 97,1 86,7 97,8 86,4 97,7 
brak 
danych 

 97,0 

Td–tężec, błonica w 
19 r.ż. 

76,5 94,4 75,2 93,9 75,4 94.5 76,0 94,9 
brak 
danych 

 94,9 

WZW typu B      w  
14 r.ż. 

92,4 99,4 99,8 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 
brak 
danych 

100,0 

MMR–odra, świnka, 
różyczka w 10 r.ż. 

46,5 96,8 39,7 93,7 44,5 96,7 53,7 97,0 
brak 
danych 

 94,9 

 

Obowiązkowe szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, od kilku lat 
wykonywane są u uczniów i studentów  kształcących się na kierunkach medycznych oraz osób 
wykonujących zawody medyczne, o kilka procent powyżej średnich wartości uzyskiwanych w kraju.  
W  2012 r. zaobserwowano jednak  w województwie obniżenie o 3,2% poziomu zaszczepienia 
uczniów szkół medycznych  w stosunku do 2011 r. Wpływ na to zjawisko ma szeroka oferta 
edukacyjna w zakresie kształcenia na kierunkach medycznych i przyjmowanie do szkół policealnych 
osób powyżej 26 roku życia, które nie zostały wcześniej objęte obowiązkiem szczepień. Szczepienia  
przeciw WZW typu B u uczniów, którzy podjęli naukę w   szkołach medycznych aktualnie są w trakcie 
realizacji.  
W przypadku osób z bliskiego otoczenia zakażonych HBV, wykonawstwo szczepień  od kilku lat 
pozostaje najlepsze w kraju i przewyższa w 2012 r. aż o 28,3% średni poziom zaszczepienia w tej 
grupie ryzyka.  
 

Realizacja szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w grupach 
ryzyka w latach 2008-2012. 

 

Grupa ryzyka 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011r. 
 

2012 r. 
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Uczniowie szkół 
medycznych 

90,5 98,1 91,9 99,1 94,4 99,3 92,9 98,4 
brak 
danych 

95,2 

Studenci 
kierunków 
medycznych 

89,6 99,7 83,4 99,8 86,3 99,8 95,2 100,0 

brak 
danych 

 
100,0 

Osoby wykonujące 
zawody medyczne 

97,8 99,3 97,9 99,2 98,3 99,2 98,2 99,1 
 
brak 
danych 

 
98,8 

Otoczenie 
zakażonych HBV 

62,8 94,6 63,2 95,5 65,1 95,5 67,1 95,2 
brak 
danych 

95,4 

 
W związku z osiągnięciem wysokiego poziomu zaszczepienia populacji narażonej na zakażenie 

wirusowym zapaleniem wątroby typu B, z każdym rokiem spada liczba osób zaszczepiona przeciw 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B  należących do osób z bliskiego otoczenia chorych na wzw 
typu B, zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz innych osób przewlekle chorych  
o wysokim ryzyku zakażenia.  
 
 
W latach 2008-2012 szczepieniem ochronnym przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, objęto 
następujące liczby osób narażonych  w sposób szczególny na zakażenie: 
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Rok Liczba zaszczepionych osób 

2008 1719 

2009 1678 

2010 1704 

2011 1544 

2012 1481 

 
Dzięki prowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim intensywnej profilaktyce tężca, 

podejrzenia lub zachorowania na tężec zdarzają się sporadycznie. Szczepionka stosowana jest  w celu 
indywidualnej ochrony przed zachorowaniem na tężec. Jest jedyną szczepionką stosowaną  
w chorobie zakaźnej, nie zaraźliwej, tj. nie przenoszącej się z człowieka na człowieka. W przypadku 
tężca nie ma więc znaczenia odporność zbiorowiskowa, a jedynie osobnicza. Dlatego też każdego 
roku u ponad 20 tysięcy osób w województwie stosuje się indywidualną ochronę, nawet przy 
banalnym skaleczeniu, aby nie dopuścić do  rozwoju zakażenia.  
W latach 2008-2012 poekspozycyjne szczepienia przeciw tężcowi wykonano u następującej liczby 
osób: 
  

Rok Liczba zaszczepionych osób 

2008                    22 439 

2009                    21 478 

2010                    22 787 

2011                    23 794 

2012                    22 452  

  
 Szczepienie przeciwko  wściekliźnie  podjęto w 2012 roku u 478 osób,  w związku 
z pokąsaniem 10 osób hospitalizowano, spośród których 7 wymagało zastosowania uodpornienia 
czynno-biernego. Ponadto  w 2012 r. u 188 dorosłych osób wykonano szczepienia prekspozycyjne    
w związku z wykonywaną pracą  lub planowaną podróżą.  
W  latach 2008-2012 szczepienia poekspozycyjne przeprowadzono u następującej liczby osób, które 
miały kontakt ze zwierzęciem chorym lub podejrzanym o  wściekliznę:   
 

Rok Liczba zaszczepionych osób 

2008 449 

2009 398 

2010 402 

2011 385 

2012 478 

 
W 2012 roku zaobserwowano istotny wzrost o 50% w stosunku do roku ubiegłego pokąsań 
spowodowanych przez koty. Z uwagi na wolno żyjący charakter gatunku, w ogromnej przewadze 
zdarzeń zwierzęta te nie poddawane są obserwacji przyżyciowej. W  zaistniałej sytuacji uodpornienie 
osoby pokąsanej przeciwko wściekliźnie staje się jedyną, skuteczną metodą zapobiegającą 
ewentualnemu zachorowaniu. 
W dalszym ciągu obserwuje się znaczne zróżnicowanie  w zakresie realizacji szczepień zalecanych. 
Zmienność ta wynika między innymi z bieżącej sytuacji epidemiologicznej określonych chorób 
zakaźnych, realizacji samorządowych programów  zdrowotnych, prezentacji niektórych zagrożeń 
epidemiologicznych w mediach, a nawet częstotliwości wyjazdów turystycznych i służbowych  
w określone rejony świata. Z każdym rokiem wzrasta liczba osób poddających się szczepieniom 
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, błonicy, tężcowi  durowi brzusznemu, żółtej 
febrze, preekspozycyjnym szczepieniom przeciw wściekliźnie  w związku z podróżami do różnych 
krajów świata  w tym do krajów rozwijających się. 
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W związku z wejściem w życie 1 października 2011 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, w którym uwzględnione zostały 
nowe wskazania do szczepień przeciw pneumokokom (dzieci przedwcześnie urodzone lub  
z niską masą urodzeniową) oraz poszerzone wskazania epidemiologiczne do szczepienia  
(ze względów środowiskowych) przeciw ospie wietrznej u dzieci,  w  2012 r.  kontynuowano realizację  
obowiązkowych szczepień u dzieci z rozszerzonych grup ryzyka zakażenia. Jednak liczba wykonanych 
szczepień w 2012 roku w porównaniu do 2011 r. budzi wątpliwości, czy wszystkie dzieci do 
lat 3, korzystające ze zinstytucjonalizowanej formy opieki jaką jest żłobek lub klub dziecięcy  oraz 
przebywające w domach dziecka i domach opieki skorzystały z bezpłatnych, obowiązkowych 
szczepień przeciw ospie wietrznej. Stosunkowo niewielki jest również wzrost liczby szczepień przeciw 
inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae, w świetle realizacji przepisów wyżej 
wymienionego rozporządzenia, wykonanych  u dzieci w wieku od 2-go miesiąca do 4 roku życia.  
W 2012 r. szczepieniem tym objęto 9182 dzieci  z wymienionej grupy wiekowej  w stosunku  
do 8623 zaszczepionych  w  2011 r. 
Na poziomie zbliżonym do dwóch ubiegłych lat utrzymuje się liczba niemowląt poddawanych 
zalecanym szczepieniom przeciw biegunce rotawirusowej. Szczepienie to, dając indywidualną 
ochronę przed zakażeniem, zmniejsza ryzyko hospitalizacji u zaszczepionych dzieci do 2-go roku życia 
i ewentualnych  powikłań z powodu ciężkich biegunek.  
Liczba osób poddających się czynnemu uodpornieniu przeciw grypie maleje systematycznie  
od  2006 r. Wyjątkiem w tej tendencji był 2009 r. kiedy zarejestrowano sezonowy wzrost liczby osób 
zaszczepionych przeciw grypie w związku z zagrożeniem wirusem A/H1N1v.  
Maleje również liczba osób zaszczepionych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, pomimo 
prowadzenia w Toruniu  w okresie od września 2011 r. do grudnia 2012 r. pilotażowego programu 
profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt z roczników 1997, 1998, 1999,  zameldowanych w mieście 
Toruniu. Na zaplanowanych do szczepień 1000 dziewcząt, szczepienia zrealizowano u 575  osób. 
Szczepienia przeciw onkogennym odmianom wirusa HPV najpełniej zabezpieczają, jeśli 
przeprowadzone zostają przed  rozpoczęciem inicjacji seksualnej. Jednak dostępność szczepień jest 
ograniczona, nie tylko z powodu bariery finansowej, ale również niskiej świadomości roli szczepień 
przeciw HPV wśród kobiet/matek,  a nawet wśród lekarzy. Znacząco maleje  liczba osób poddających 
się szczepieniom przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu  oraz zakażeniom wywoływanym przez 
Neisseria meningitidis. Wyjątkiem w tej tendencji był przejściowy wzrost liczby szczepień przeciw  
meningokokom w 2011 r. w związku z przekazaniem przez Główny Inspektorat Sanitarny dla 
województwa kujawsko-pomorskiego 801 dawek szczepionki NeisVac C, stanowiących rezerwę 
przeciwepidemiczną kraju. Szczepieniem tym objęto wówczas dzieci powyżej pierwszego roku życia, 
przebywające w domach dziecka i domach opieki, w których istniało podwyższone ryzyko 
zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową.  
 

  Realizacja wybranych szczepień zalecanych w latach 2008-2012. 
 

 
 

Szczepienie przeciw 
 

 
Liczba zaszczepionych 

 

 
2008 r. 

 

 
2009 r. 

 

 
2010 r. 

 

 
2011 r. 

 
2012 r. 

 

Grypie 64 128 87 931 63 349 58 227 46 777 

Wirusowemu 
zapaleniu wątroby 

typu A 

2 102 1 373 1 254 1 142 
 

1 715 

Kleszczowemu 
zapaleniu mózgu 

1 699 1 930 1 833 1 341 
 

930 

Ospie wietrznej 1 003 1 518 1 669 2 147 3 117 
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Biegunce 
rotawirusowej 

1 531 3475 4121 4 111 4 205 

Streptococcus 
pneumoniae 

7 918 8 185 8 678 9 708 9 924 

Neisseria 
meningitidis 

8 889 3 199 2 198 2 963 
 

1740 

Brodawczakowi 
ludzkiemu 

582 682 2 735 1 259 1038 

 
 W roku 2012 świadczeniodawcy zgłosili 82 przypadki wystąpienia niepożądanych odczynów 
poszczepiennych, w tym 3 uznano jako poważne. Jest to znamienny wzrost w stosunku do roku  
2011, w którym  odnotowano 54 przypadki NOP w tym 3 poważne, w 2010 roku w wojewódzkim 
rejestrze zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych odnotowano 55 przypadków,  
w 2009 roku  48 przypadków, w 2008 roku 46 przypadków NOP. 
Obowiązkiem szczepień w roku 2012 w województwie kujawsko-pomorskim objęta była populacja 
428 289 osób w wieku 0-20 lat. Liczba populacji stałej obniżyła się w tym przedziale wiekowym  
o 8 903 osoby w porównaniu do roku 2011. W podobnej analizie dokonanej w roku  
2011 w porównaniu do roku 2010 liczba populacji obniżyła się o 10 200 osób. W  roku 2010  
w stosunku do roku 2009, ubytek ludności w przedziale wiekowym 0-20 lat wynosił  9 470 osób,   
w  roku 2009  w stosunku do roku 2008  tylko 1 801 osób. 
Rozpowszechniane w mediach nierzetelne informacje  o szczepionkach  i następstwach  
ich stosowania wywołują niepokój wśród niektórych rodziców i realizatorów szczepień. Z każdym 
rokiem wzrasta liczba rodziców uchylających się lub odmawiających poddania swoich dzieci 
obowiązkowym szczepieniom ochronnym. 
Zagrożeniem dla realizacji Programu Szczepień Ochronnych stać się mogą w przyszłości nasilające  
się w ostatnich latach oddziaływania ruchów antyszczepionkowych, grup, które w sposób 
zorganizowany, za pośrednictwem mediów bagatelizują ostrzeżenia lekarzy, epidemiologów 
alarmujących o konsekwencjach rezygnacji ze szczepień. 
W świetle prowadzonych analiz, mając na uwadze ekspansję działań przeciwników szczepień,  
w niedalekiej przyszłości spodziewać się można  spadku realizacji szczepień  oraz osiągnięcia poziomu 
niewystarczającego dla uzyskania odporności zbiorowiskowej , co skutkować może powrotem takich 
chorób jak błonica, odra czy poliomyelitis. 
To niekorzystne dla realizacji szczepień ochronnych zjawisko wymaga od służb sanitarnych, lekarzy, 
pielęgniarek a zwłaszcza mediów zwiększonej aktywności mającej na celu dążenie do utrzymania 
społecznej akceptacji szczepień, która pozwoli utrzymać wysoki poziom uodpornienia populacji. 
Przedstawiona powyżej analiza wykonania szczepień ochronnych wskazuje, że w  województwie 
kujawsko-pomorskim nie występują obecnie zagrożenia realizacji Narodowego Programu Szczepień 
Ochronnych. Obowiązkowe szczepienia ochronne wykonane zostały na bardzo wysokim poziomie  
w odsetkach zapewniających odporność zbiorowiskową. 
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Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego według ewidencji organów PIS 

zarejestrowanych jest 966 podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 2319 praktyk 
zdrowotnych, z czego blisko 86% zlokalizowanych jest na terenach miejskich. Udzielają one rocznie 
ok. 16 tys. porad lekarskich w tym 5 tys. porad specjalistycznych oraz 1,5 tys. porad 
stomatologicznych. W 39 szpitalach, o łącznej ilości ok. 10 tys. łóżek, leczonych jest rocznie prawie 
352 tys. chorych.  

Na ponad 4 tys. lekarzy zatrudnionych w ww. podmiotach  spoczywa obowiązek zgłaszania,  
w ramach prowadzonego systemu nadzoru epidemiologicznego, wybranych zakażeń i chorób 
zakaźnych do właściwych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych. Na terenie 
województwa istnieje 19 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, które zbierają, gromadzą 
i analizują dane o występujących zakażeniach i chorobach zakaźnych oraz wykrytych na terenie 
powiatów biologicznych czynnikach chorobotwórczych i w ramach obowiązującego systemu 
sprawozdawczego przesyłają te informacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Bydgoszczy. Wszystkie zebrane informacje podlegają analizom i ocenom epidemiologicznym, 
z których wnioski wykorzystywane są do prowadzenia działalności zapobiegawczej 
i przeciwepidemicznej na terenie województwa. Kolejnymi ogniwami systemu nadzoru 
epidemiologicznego są: Główny Inspektor Sanitarny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 
Państwowy Zakład Higieny, Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO).   

Czułość istniejącego systemu nadzoru epidemiologicznego jest trudna do oszacowania. Zależy 
ona od bowiem od stopnia korzystania ludności z pomocy medycznej w przypadkach zachorowania 
na choroby zakaźne, zdolności diagnostycznych personelu medycznego i zakresu prowadzonych 
badań w laboratoriach mikrobiologicznych, poziomu wywiązywania się lekarzy i kierowników 
laboratoriów z obowiązku zgłaszania rozpoznanych chorób zakaźnych i zakażeń oraz wybranych 
biologicznych czynników chorobotwórczych a także od poziomu zaangażowania pracowników 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w proces klasyfikacji i rejestracji zakażeń i chorób zakaźnych. 
  

10) Stopień dostępu do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość  
systemu nadzoru epidemiologicznego 
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2. Analiza i ocena ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi  z uwzględnieniem chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych 

Skuteczne zapobieganie występowaniu epidemii, ograniczanie jej rozmiarów oraz zwalczanie 
skutków wymaga każdorazowo, w zależności od potrzeb i rodzaju choroby, przeprowadzenia 
odpowiednich analiz i ocen ryzyka. 
 

1) Dżuma 

Określenie 
Ostra choroba zakaźna wywołana przez pałeczkę dżumy, zaliczana do chorób zakaźnych szczególnie 
niebezpiecznych. 

Źródło zakażenia 
Zakażone gryzonie , małe ssaki (koty). W dżumie płucnej - człowiek chory na dżumę płucną. 

Droga szerzenia 
Za pośrednictwem wektorów (pcheł) z ognisk dżumy zwierzęcej. W przypadkach dżumy płucnej drogą 
kropelkową z człowieka na człowieka.  

Odporność populacji 
Duża wrażliwość na zakażenie. 

Sytuacja demograficzna w województwie 
Duży odsetek ludności województwa kujawsko-pomorskiego zamieszkujący obszary miejskie jest 
czynnikiem sprzyjającym szerzeniu się płucnej postaci choroby.  

Warunki życia, pracy, nauki 
Istniejące obecnie na terenach zurbanizowanych warunki sprzyjające bytowaniu szczurów, kotów, 
pcheł, stwarzają możliwości rozwoju i szerzenia się choroby. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Bez znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach  żywnościowo- żywieniowych 
Bez znaczenia. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Od kilkudziesięciu lat nie notuje się choroby na terenie województwa. Istniejący ruch turystyczny 
umożliwia zaimportowanie choroby z rejonów enzootycznych w Azji, Afryki, Ameryki Północnej. 

Szczepienia 
Można stosować szczepienia zapobiegawcze w przypadkach narażenia zawodowego.  Mała wartość 
szczepienia w przypadkach dżumy płucnej. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Mogą wystąpić trudności diagnostyczne choroby w sytuacji pojawienia się pierwszych przypadków 
choroby. Międzynarodowy system nadzoru epidemiologicznego sprawnie powiadamia 
o zagrożeniach związanych z szerzeniem się choroby w różnych rejonach świata.   

Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia epidemii dżumy na terenie województwa jest obecnie niskie. 
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2) Cholera 

 

Określenie 
Ostra, szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna choroba charakteryzująca się biegunką, 
wymiotami doprowadzającymi do odwodnienia organizmu i w przypadkach nie leczonych do zgonu. 

Źródło zakażenia 
Człowiek chory lub nosiciel. Drobne skorupiaki, tzw. owoce morza. 

Droga szerzenia 
Droga pokarmowa - wypicie wody lub spożycie żywności zanieczyszczonej przecinkowcem cholery.  

Odporność populacji 
Wrażliwość na zakażenie powszechna. 

Sytuacja demograficzna w województwie 
Gęstość zaludnienia może odgrywać znaczącą rolę w szerzeniu się choroby. 

Warunki życia, pracy, nauki 
Istniejące, zadawalające warunki higieniczne ograniczają występowanie choroby na terenie 
województwa.  

Jakość i dostępność wody pitnej 
Stwierdzana na terenie kilku powiatów niezadawalająca jakość wody pitnej zwiększa 
prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń drogą wodną. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Stwierdzany w trakcie kontroli sanitarnych  poziom higieny w zakładach żywnościowych na terenie 
województwa w ograniczonym stopniu zapobiega możliwości szerzeniu się chorób, dla których 
nośnikiem są środki spożywcze, w tym szerzeniu się cholery. Istnieje możliwość wprowadzenia na 
rynek importowanej żywności (owoców morza), będącej źródłem zakażenia dla mieszkańców 
regionu. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Od wielu lat nie odnotowuje się przypadków cholery na terenie województwa. Mogą wystąpić 
przypadki zawleczone z krajów Azji i Afryki, w szczególności związane z ruchem turystycznym. 

Szczepienia 
Nie stosuje się szczepień masowych. Zaleca się szczepienia w przypadkach bezpośredniego 
zagrożenia epidemią. W indywidualnych wypadkach można wykonać szczepienia u osób 
wyjeżdżających za granicę. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Mogą wystąpić trudności diagnostyczne choroby w sytuacji pojawienia się pierwszych przypadków 
choroby. Międzynarodowy system nadzoru epidemiologicznego sprawnie powiadamia 
o zagrożeniach związanych z szerzeniem się choroby w różnych rejonach świata.   

Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia epidemii cholery na terenie województwa jest obecnie niskie. 
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3) Żółta gorączka 

 

Określenie 
Ostra, wirusowa choroba zakaźna przebiegająca z wysoką gorączką i towarzyszącą skazą krwotoczną. 

Źródło zakażenia 
Zakażone małpy i człowiek. 

Droga szerzenia 
Za pośrednictwem wektorów, którymi są komary występujące w strefie tropikalnej Afryki i Ameryki 
Południowej.  

Odporność populacji 
Powszechna wrażliwość na zakażenie. 

Sytuacja demograficzna w województwie 
Bez znaczenia.  

Warunki życia, pracy, nauki 
Bez znaczenia. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Bez znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Bez znaczenia. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Na terenie województwa nie notowano jeszcze przypadków tej choroby. Istniejący ruch turystyczny 
umożliwia zaimportowanie przypadków choroby z rejonów jej występowania. 

Szczepienia 
Szczepienia według wymogów kraju docelowego (obowiązkowe lub zalecane), zgodnie 
z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi. Międzynarodowe świadectwo szczepienia przeciw 
żółtej gorączce ważne jest 10 lat. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Żółta gorączka objęta jest międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Chory podlega hospitalizacji, 
zgłoszeniu do WHO i rejestracji.   

Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia epidemii żółtej gorączki na terenie województwa jest niskie. 
 

4) Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna 

Określenie 
Ostra, wirusowa choroba zakaźna przebiegająca z wysoką gorączką i towarzyszącą skazą krwotoczną. 
Jest to choroba ciepłego klimatu, występująca na południu Europy, w Azji i Afryce. 

Źródło zakażenia 
Krew i tkanki zwierząt domowych w okresie wiremii, krew człowieka w ostrym okresie choroby. 

Droga szerzenia 
Za pośrednictwem wektorów którymi są kleszcze z rodzaju Hyalomma, Dermacentor, Rhipicephalus.  

Odporność populacji 
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Powszechna wrażliwość na zakażenie. Chorują w zasadzie tylko pewne grupy ludności, zawodowo 
związane z łowiectwem, hodowlą, ubojem, pracami leśnymi. 

Sytuacja demograficzna w województwie 
Bez znaczenia.  

Warunki życia, pracy, nauki 
Bez znaczenia. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Bez znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Bez znaczenia. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Na terenie województwa nie notowano jeszcze przypadków tej choroby. Istniejący ruch turystyczny 
umożliwia zaimportowanie przypadków choroby z rejonów jej występowania. 

Szczepienia 
Nie stosuje się. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Choroba objęta jest międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Chory podlega hospitalizacji, 
zgłoszeniu do WHO i rejestracji.   

Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia epidemii Krymsko-Kongijskiej gorączki krwotocznej na terenie województwa jest 
niskie. 
 

5) Gorączka Lassa 

Określenie 
Ostra, wirusowa choroba zakaźna przebiegająca z wysoką gorączką i towarzyszącą skazą krwotoczną  
występująca w Afryce. 

Źródło zakażenia 
Gryzonie , chory człowiek. 

Droga szerzenia 
Droga pokarmowa – spożywanie żywności lub wody zakażonej wydalinami gryzoni (moczem). 
Kontaktowa – bezpośredni kontakt z chorym człowiekiem (jego płynami ustrojowymi i wydzielinami).  

Odporność populacji 
Wrażliwość na zakażenie populacji województwa powszechna. W rejonach endemicznych wrażliwość 
na zakażenie zależna od poziomu przeciwciał we krwi ludzi mających wcześniej kontakt z czynnikiem 
zakaźnym.  

Sytuacja demograficzna w województwie 
Bez znaczenia.  

Warunki życia, pracy, nauki 
Bez znaczenia. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Na terenie województwa - bez znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Na terenie województwa - bez znaczenia. 
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Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Na terenie województwa nie notowano jeszcze przypadków tej choroby. Istniejący ruch turystyczny 
umożliwia zaimportowanie przypadków choroby z rejonów jej występowania. 

Szczepienia 
Nie stosuje się. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Choroba objęta jest międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Chory podlega hospitalizacji, 
zgłoszeniu do WHO i rejestracji.   

Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia epidemii Gorączki Lassa na terenie województwa jest niskie. 
 

6) Gorączka krwotoczna Marburg i Ebola 

Określenie 
Ostra, wirusowa choroba zakaźna przebiegająca z wysoką gorączką i towarzyszącą skazą krwotoczną.  

Źródło zakażenia 
Krew i tkanki małp Cercopithecus aethpios,  krew i wydzieliny człowieka w okresie wiremii. 

Droga szerzenia 
Choroba szerzy się przez naruszenie ciągłości tkanek i kontakt z krwią, tkankami lub wydzielinami 
zakażonych małp lub chorego człowieka.  

Odporność populacji 
Wysoka wrażliwość na zakażenie.  

Sytuacja demograficzna w województwie 
Bez znaczenia.  

Warunki życia, pracy, nauki 
Bez znaczenia. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Bez znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Bez znaczenia. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Na terenie województwa nie notowano jeszcze przypadków tej choroby. Istniejący ruch turystyczny 
umożliwia zaimportowanie przypadków choroby z rejonów jej występowania. 

Szczepienia 
Nie stosuje się. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Choroba objęta jest międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Chory podlega hospitalizacji, 
zgłoszeniu do WHO i rejestracji.   

Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia epidemii gorączki krwotocznej Marburg i Ebola na terenie województwa jest 
niskie. 
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7) Gorączka Denga 

 

Określenie 
Wirusowa choroba zakaźna występująca w dwóch postaciach klinicznych: jako postać klasyczna – 
o przebiegu zazwyczaj łagodnym z wysoką gorączką i towarzyszącą plamisto-grudkową wysypką oraz 
pod postacią gorączki krwotocznej Denga - przebiegająca z wysoką gorączką i towarzyszącą skazą 
krwotoczną.  

Źródło zakażenia 
Chory człowiek. 

Droga szerzenia 
Choroba szerzy się przez wektory – komary tropikalne Aedes aegypti, A. albopictus, A. scutellaris.  

Odporność populacji 
Powszechna wrażliwość na zakażenie.  

Sytuacja demograficzna w województwie 
Bez znaczenia.  

Warunki życia, pracy, nauki 
Bez znaczenia. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Bez znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Bez znaczenia. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Na terenie województwa notowano w 2008 roku jeden przypadek importowanej, klasycznej 
(łagodnej) postaci choroby. Istniejący ruch turystyczny umożliwia zaimportowanie przypadków 
choroby z rejonów jej endemicznego występowania. Epidemie mogą powstawać wszędzie gdzie 
pojawi się wektor i źródło zakażenia 

Szczepienia 
Nie stosuje się. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Choroba objęta jest międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Chory podlega hospitalizacji, 
zgłoszeniu do WHO i rejestracji.   

Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia epidemii gorączki Denga na terenie województwa jest niskie. 
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8) Zatrucia i zakażenia pokarmowe 

 

Określenie 
Niejednorodne pod względem etiologicznym i klinicznym ostre zachorowania o objawach ze strony 
przewodu pokarmowego. 

Źródło zakażenia 
Zwierzę i/lub człowiek zakażony objawowo lub bezobjawowo (nosiciel). 

Droga szerzenia 
Żywność i woda, zwłaszcza pitna. 

Odporność populacji 
Powszechna wrażliwość. 

Sytuacja demograficzna w województwie 
Bez znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 
Wysoki poziom ubóstwa (ok. 35%), wysokie bezrobocie i struktura wydatków w gospodarstwach 
domowych sprzyjają powstawaniu i szerzeniu się zatruć i zakażeń pokarmowych. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Pomimo dobrze rozwiniętej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze województwa, 
niezadawalająca jakość zdrowotna wody pitnej na terenie niektórych powiatów zwiększa 
prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń drogą wodną.  

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Po mimo obserwowanej poprawy stanu sanitarnego  w tych obiektach, istniejący poziom higieny 
w zakładach produkujących i wprowadzających do obrotu środki spożywcze, stan higieny osobistej 
pracowników, a także niska jakość zdrowotna niektórych środków spożywczych może przyczyniać się 
do powstawania ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Wysokie poziomy zapadalności w tej grupie chorób oraz występujące ogniska zbiorowych zatruć 
i zakażeń pokarmowych świadczą o istnieniu sprzyjających warunków do epidemicznego szerzenia się 
zakażeń i powstawania masowych zatruć. 

Szczepienia 
Szczepienia zalecane przeciw wzw typu A, rotawirusom i durowi brzusznemu. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Przy słabo nasilonych objawach choroby lub zakażeniach bezobjawowych pacjenci często nie 
zgłaszają się do lekarza, przez co faktyczna liczba przypadków zatruć i zakażeń pokarmowych 
w populacji jest dużo wyższa niż wskazują na to statystyki nadzoru epidemiologicznego. 

Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia epidemii  zatruć i zakażeń pokarmowych na terenie województwa jest wysokie. 
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9) Grypa 

Określenie 
Ostra, wysoce zakaźna choroba o etiologii wirusowej, ze szczególnym powinowactwem do układu 
oddechowego. 

Źródło zakażenia 
Chory człowiek. 

Droga szerzenia 
Inhalacyjna (kropelkowa) lub poprzez kontakt z przedmiotami codziennego użytku zanieczyszczonymi 
wydzielinami dróg oddechowych chorego. 

Odporność populacji 
Wynika z przebytych naturalnych kontaktów z wirusem (większa u osób dorosłych). Możliwość 
nabycia odporności poprzez szczepienia. Ze względu na dużą zmienność antygenowa wirusa 
zakażenie jest powszechna.  

Sytuacja demograficzna w województwie 
Duży odsetek ludności województwa zamieszkujący obszary miejskie (duże zagęszczenie ludności) 
sprzyja szerzeniu się choroby. U powiększającej się populacji ludzi starszych i schorowanych, choroba 
może mieć przebieg burzliwy kończący się zgonem. 

Warunki życia, pracy, nauki 
Duża liczba osób zgromadzona na ograniczonych przestrzeniach (przedszkola, szkoły, kina, sale 
widowiskowe, itp.) umożliwia szerzenie się choroby drogą kropelkową. W okresach zwiększonej 
zapadalności na grypę nieodpowiednia higiena w obiektach użyteczności publicznej sprzyja szerzeniu 
się choroby drogą kontaktową. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Bez większego znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Nieprzestrzeganie zasad higieny umożliwiających powstawanie zanieczyszczeń sztućców, naczyń 
i innych przedmiotów wydzielinami z układu oddechowego osób chorych lub nosicieli może być 
przyczyną szerzenia się zakażeń grypą. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Wzrost zachorowalności na grypę występuje cyklicznie co 2-3 lata. Ostatni taki wzrost notowany był 
w 2009 roku. Aktualnie występują niskie stany zapadalności na grypę i podejrzenia grypy. 

Szczepienia 
Szczepienia przeciw grypie należą  do grupy szczepień zalecanych. Wyszczepialność roczna od wielu 
lat nie przekroczyła 5% populacji.  

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Chorzy ze słabo nasilonymi objawami lub zakażeniami bezobjawowymi rzadko korzystają z pomocy 
lekarskiej. Obowiązek zgłaszania choroby przez lekarzy obejmuje przypadki grypy i podejrzeń grypy, 
trudne do wyselekcjonowania w warunkach klinicznych z grupy innych ostrych wirusowych zakażeń 
układu oddechowego. Tak mało precyzyjne zdefiniowanie tej grupy chorób powoduje obniżenie 
czułości nadzoru epidemiologicznego. Szacuje się występowanie znacznie wyższych poziomów 
zapadalności od tych rejestrowanych, w ramach prowadzonego nadzoru epidemiologicznego. 
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Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia epidemii grypy jest obecnie oceniane jako średnie. Podobny wzrost zapadalności 
jak w sezonie 2012-2013 wynikający z okresowości występowania grypy „oczekuje się” również w 
sezonie 2013-2014. Kolejne 2 lata powinny wykazać się zapadalnością poniżej średniej. 

 

10) Gruźlica 

 

Określenie 
Zakaźna i zaraźliwa choroba wielonarządowa, wywoływana przez prątki gruźlicy.  

Źródło zakażenia 
Chory na gruźlicę człowiek, bydło lub inne zwierzęta. Praktycznie źródłem zakażenia jest obficie 
prątkujący chory człowiek lub rzadziej bydło wydalające prątki wraz z mlekiem. 

Droga szerzenia 
Najczęściej droga powietrzna (inhalacyjna), rzadziej droga pokarmowa.  

Odporność populacji 
W populacji występują znaczne różnice w stopniu wrażliwości na zakażenie i rozwój choroby.  

Sytuacja demograficzna w województwie 
Wzrastająca liczba osób żyjących na granicy ubóstwa oraz starzenie  się społeczeństwa może sprzyjać  
wzrostowi zapadalności na gruźlicę.  

Warunki życia, pracy, nauki 
Złe warunki higieniczne i duże zagęszczenie osób w miejscu zamieszkania stwarzają warunki do   
szerzenia się choroby drogą inhalacyjną. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Bez znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Nadzór weterynaryjny i sanitarny nad jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 
ogranicza szerzenie się choroby drogą pokarmową. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Od wielu lat obserwuje się powolny spadek zapadalności na gruźlicę. Obecnie rejestruje się 
ok. 20 przypadków nowych zachorowań na 100 tys. ludności. Dominującą postacią choroby jest 
gruźlica o umiejscowieniu płucnym. 

Szczepienia 
W województwie kujawsko-pomorskim odnotowuje się bardzo wysokie poziomy wyszczepialności 
populacji prowadzonej według  programu szczepień obowiązkowych.  

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy wraz z licznymi poradniami leczenia 
gruźlicy i chorób płuc na terenie całego województwa realizuje program zwalczania gruźlicy. 
Całościowy nadzór epidemiologiczny nad gruźlicą od 2013 roku zaczęły realizować jednostki 
organizacyjne PIS województwa kujawsko-pomorskiego. Czułość nadzoru epidemiologicznego nad 
chorobą oceniana jest wysoko. 

Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia epidemii gruźlicy, niskie. 
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11) Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne (BZO) 

 

Określenie 
BZO jest zapalną reakcją organizmu na zakażenie bakteryjne opon mózgowych i rdzenia kręgowego. 
Najważniejszymi czynnikami etiologicznymi BZO od wielu lat pozostają bakterie z grupy Haemophilus 
influenzae typu b (Hib), meniningokoki i pneumokoki. Największy potencjał epidemiczny z tej grupy 
bakterii mają meningokoki typu A i C. 

Źródło zakażenia 
Najczęściej chory człowiek lub nosiciel. 

Droga szerzenia 
Kropelkowa lub poprzez bliski kontakt. Rzadko droga pokarmowa (Listeria monocytogenes, E. coli)  

Odporność populacji 
Podatność populacji na zakażenie uzależniona jest od wieku i jest ona największa u małych dzieci po 
6 miesiącu życia.  

Sytuacja demograficzna w województwie 
Bez znaczenia.  

Warunki życia, pracy, nauki 
Szerzeniu się zakażeń sprzyjają miejsca o dużym skupieniu osób podatnych na zakażenie takie jak 
żłobki, przedszkola, szkoły oraz styl życia dzieci i młodzieży (bliski kontakt, wspólne użytkowanie 
przedmiotów powszechnego użytku). 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Nieodpowiedni stan urządzeń uzdatniających wodę pitną w sieciach wodociągowych lub korzystanie 
z indywidualnych ujęć wody (studnie) może być przyczyną szerzenia się zakażeń E. coli z klinicznym 
obrazem BZO. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Niezadawalający stan sanitarno-higieniczny w zakładach branży spożywczej może sprzyjać 
powstawaniu zakażeń wywołanych Listerią monocytogenes o obrazie klinicznym BZO. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Od kilku lat w województwie utrzymują się niskie poziomy zapadalności na BZO.  

Szczepienia 
Po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień przeciwko Hib obserwuje się spadki zapadalności na 
choroby wywołane tym czynnikiem zakaźnym. 
Niski poziom wyszczepialności populacji przeciwko pneumokokom i meningokokom nie zapewnia 
obecnie odporności zbiorowiskowej. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Wszystkie przypadki BZO podlegają w Polsce obowiązkowi zgłaszania i rejestracji. Chorzy podlegają 
hospitalizacji aż do ustąpienia objawów.   

Ocena ryzyka 
Ryzyko wystąpienia ognisk epidemii BZO na terenie województwa jest niskie. 
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12) Wąglik 

 

Określenie 
Choroba odzwierzęca, wywołana przez przetrwalnikującą laseczkę wąglika. 

Źródło zakażenia 
Zwierzęta chore na wąglik oraz środki spożywcze i produkty z nich pochodzące. 

Droga szerzenia 
Do zakażenia ludzi może dojść podczas bezpośredniego kontaktu z chorymi zwierzętami, ich krwią, 
wydzielinami i wydalinami, po spożyciu skażonego mięsa lub skażonej wody oraz poprzez wdychanie 
przetrwalników, np. przy sortowaniu wełny. 

Odporność populacji 
Powszechna podatność na zakażenie. 

Sytuacja demograficzna w województwie 
Bez znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 
Mogą wystąpić ogniska o charakterze zakażeń zawodowych, np. pracownicy służb weterynaryjnych, 
pracownicy garbarni. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Woda skażona celowo Bacillus anthracis może być źródłem zakażeń. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Zapobieganie wąglikowi polega na  regularnej kontroli weterynaryjnej zwierząt hodowlanych.  

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Nie notuje się zachorowań u ludzi. 

Szczepienia 
W Polsce szczepionka niedostępna. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Choroba objęta międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. 

Ocena ryzyka 
Duża przeżywalność przetrwalników w środowisku, możliwość zakażenia wielu ludzi drogą wziewną 
oraz wysoka śmiertelność sprawiają, że mogą być one wykorzystane jako broń biologiczna. 
 

13) Ospa prawdziwa 

Określenie 
Wirusowa choroba zakaźna, przebiegająca z charakterystyczną wysypką, powodującą powstanie 
blizn. 

Źródło zakażenia 
Chory człowiek.  

Droga szerzenia 
Droga kropelkowa, w wyniku styczności z chorym człowiekiem lub przez zanieczyszczone 
wydzielinami lub strupami z wysypki skórnej, przedmioty. 

Odporność populacji 
Powszechna podatność na zakażenie osób nie szczepionych. 
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Sytuacja demograficzna w województwie 
Bez znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 
Możliwość wystąpienia zakażeń laboratoryjnych. 

Jakość i dostępność wody pitnej 
Bez znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Bez znaczenia. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 
Nie notuje się zachorowań. Choroba uznana za wykorzenioną na świecie od 1979 r. 

Szczepienia 
W Polsce szczepionka niedostępna. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 
epidemiologicznego 
Choroba objęta międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. 

Ocena ryzyka 
Możliwość użycia wirusa ospy prawdziwej jako broni biologicznej lub środka bioterroru. 
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II. WYKAZ I ROZMIESZCZENIE NA OBSZARZE 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I INNYCH 
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
PRZEZNACZONYCH DO LECZENIA, 
IZOLOWANIA LUB PODDAWANIA 
KWARANTANNIE 
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1.  Powiat aleksandrowski 
 

Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu aleksandrowskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej przeznaczonej 
do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 
 

1. Wykaz i rozmieszczenie zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie na terenie 

powiatu aleksandrowskiego 

Lp.  Nazwa i lokalizacja 

zakładu 

Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń Szacunkowa 

ilość miejsc 
Uwagi 

1. Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Szpital Powiatowy w 

Aleksandrowie 

Kujawskim  ul. 

Słowackiego 18   

87-700 Aleksandrów 

Kuj.  

 

Pomieszczenia znajdują się w budynku trzypiętrowym. Wewnątrz mieści się 1 

węzeł komunikacji pionowej – klatka schodowa oraz 1 winda.  

Na parterze: 

 punkt rejestracji pacjentów 28 m
2
 

 łazienka dla pacjentów - 10,8 m
2
 

 gabinet zabiegowy - 19,2 m
2
 

 2 gabinety do przeprowadzania badania o łącznej powierzchni 33,3 m
2
 

 1 gabinet do przeprowadzania badania  z wydzielonym wc 18,5 m
2
 

 pomieszczenie socjalne z wc 9,45 m
2
 

 brudownik 1,8 m
2
 

 

 

 

 

 

 

49 miejsc, w 

tym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

W drugiej części korytarza oddzielonej drzwiami (konieczność zamontowania 

na wypadek epidemii) 

 szatnia dla personelu z łazienką- 31,1 m
2
 

 pomieszczenie socjalne - 14 m
2
 

 gabinet lekarski- 32 m
2
 

Na pierwszym piętrze mieści się 11 pokoi łóżkowych w tym: 

 1 pokój 4 - łóżkowy o łącznej powierzchni 22,4 m
2
 

 2 pokoje 3 - łóżkowe o łącznej powierzchni 34,9 m
2
 

 5 pokoi 2 - łóżkowych łącznej powierzchni 77,5 m
2
 

 3 pokoje 1 - łóżkowe o łącznej powierzchni – 34,7 m
2
 

 dyżurka pielęgniarek – 13,9 m
2
 

 gabinet lekarski – 10 m
2
 

 kuchnia – 10 m
2
 

 gabinet zabiegowy – 12, 4 m
2
 

 świetlica – 29 m
2
 

 3 pomieszczenia higieniczno-sanitarne o łącznej powierzchni 38,3 m
2 

(1 

łazienka przeznaczona dla personelu) 

 magazyn bielizny czystej – 10,15 m
2
 

 pomieszczenie socjalne – 12 m
2
 

 brudownik – 10 m
2
 

 hol z wejściem do windy – 16,5 m
2
 

 

 

 

23 miejsc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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Na drugim piętrze mieści się 12 pokoi łóżkowych w tym: 

 1 pokój 4 - łóżkowy o łącznej powierzchni – 26 m
2
 

 2 pokoje 3 - łóżkowe o łącznej powierzchni – 34,9 m
2
 

 7 pokoi 2 - łóżkowych o łącznej powierzchni – 102,8 m
2
 

 2 pokoje 1 - łóżkowe o łącznej powierzchni 22,4 m
2
 

 dyżurka pielęgniarek – 13,9 m
2
 

 gabinet lekarski – 11,7 m
2
 

 kuchnia – 15 m
2
 

 gabinet zabiegowy – 12 m
2
 

 świetlica – 17, 5 m
2
 

 pomieszczenie socjalne – 12 m
2
 

 brudownik – 9 m
2
 

 łazienka z wanną – 9,8 m
2
 

 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne o łącznej powierzchni - 22,45 m
2
 

 magazyn bielizny czystej – 10,15 m
2
 

 hol z wejściem do windy – 16,5 m
2
 

26 miejsc 

 

 

 

 

 

Razem: 49 
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2. Wykaz i rozmieszczenie innych obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 

na terenie powiatu aleksandrowskiego. 

Lp.  Nazwa i lokalizacja Zastępczego 

Miejsca Szpitalnego 
Miasto /Gmina 

Rozmieszczenie oraz powierzchnia 

pomieszczeń 

Szacunkowa 

Ilość miejsc 
Uwagi 

1. 
Szkoła Podstawowa            

ul. Włocławska 13    
Gmina Bądkowo 

Budynek 1 piętrowy: 

 11 pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 398m
2
 

 Izolatka  

 Magazynek podręczny  

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Szkoła Podstawowa  w 

Straszewie   

Straszewo 17   

Gmina Koneck 

Budynek 1 piętrowy: 

 18 pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 750 m
2
 

 4 sanitariaty o łącznej 

powierzchni 100 m
2
  

 Stołówka 8 m
2
 

 Zaplecze kuchenne 8 m
2
 

 

100 

3. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

 ul. Kopernika 18                                 

 

Miasto Ciechocinek 

Budynek 1 piętrowy: 

 28 pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 1400 m
2
 

 4 sanitariaty  

 Stołówka + zaplecze kuchenne  

100 
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4. 

Zespół Szkół  

 ul. Toruńska 8   

 

Gmina Aleksandrów 

Kujawski 

Budynek 1 piętrowy: 

 50 pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 2080 m
2
 

 4 sanitariaty  

 Stołówka  

 Kuchnia 

 Sala gimnastyczna  

100 

5. 
Publiczne Gimnazjum Nr 1 

 ul. Długa 8 

Miasto Aleksandrów 

Kuj. 

Budynek 2 piętrowy: 

 53 pomieszczenia o łącznej 

powierzchni 1398,79 m
2
 

 Łącznik i sala gimnastyczna 281 

m
2 
 

 15 sanitariatów   

 Stołówka, zaplecze kuchenne,  

 magazyn żywnościowy  86,77 m
2
 

100 

6. 
Zespół Szkół w Raciążku  

ul. Szkolna  
Gmina Raciążek 

Budynek 2 piętrowy: 

 37 pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 1234,26  m

2
 

 3 sanitariaty  

 Stołówka + zaplecze kuchenne 56 

m 

60 

 

Razem: 485 

Dane dotyczące rozmieszczenia oraz powierzchni ZMSzpit. opracowano na podstawie danych przekazanych przez urzędy miast i gmin z terenu powiatu. 
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Powiat i miasto Bydgoszcz 

 

Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu i miasta Bydgoszcz zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 

 

1) Wykaz i rozmieszczenie na terenie miasta Bydgoszcz  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantanny  

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu 
Rozmieszczenie oraz powierzchnia 

pomieszczeń 

Szacunkowa liczba osób, 
które mogą być przyjęte 
do leczenia, izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

1. 
 
 

Szpital Uniwersytecki nr 2 
im. dr J. Biziela 
ul. Ujejskiego 75 
85-168 Bydgoszcz 

Oddziały szpitalne (14206 m2) 715 

 

2. 
 
 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 
im. dr E. Warmińskiego 
ul. Szpitalna 19 
85-826 Bydgoszcz 

Wydzielone oddziały szpitalne 
(4145 m2) 

191 

 

3. 
 
 

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny  
im. T.Browicza 
ul. Św. Floriana 12 
85-030 Bydgoszcz 

316,85 m2 19 

 

4. 

Bursa nr 1  
ul. B. Głowackiego 37 
85-717 Bydgoszcz 

860 m2 172 

 

5. 

Bursa nr 2 
ul. Swarzewska 2 
85-731 Bydgoszcz 

880 m2 175 
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6. 

Bursa nr 3  
ul. Słoneczna 19 
85-348 Bydgoszcz 

920 m2 164 

 

7. 

Internat Zespołu Szkół Drzewnych  
ul. Toruńska 50A  
85-023 Bydgoszcz 

1000 m2 189 

 

8. 

Internat Zespołu Szkół Elektronicznych                            
ul. Karłowicza 20                         
 85-092 Bydgoszcz 

1945 m2 199 

 

Razem: 1824 
 
 

2) Wykaz i rozmieszczenie na terenie powiatu bydgoskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publiczne 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantanny 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu 
Rozmieszczenie  

oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba osób, 
które mogą być przyjęte do 

leczenia, izolacji lub 
kwarantanny 

Uwagi 

Białe Błota 

1.  
NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o. 

ul. Barycka 50; 86-005 Białe Błota 
133,50 m

2
 20  

2.  

NZOZ Zdrowie Łochowo  

ul. Porzeczkowa 20;  

86-065 Łochowo 

60 m
2
 7  

3.  Świetlica w Łochowicach 145 m
2 

10 Budynek 

wolnostojący - 

parter 
4.  Świetlica w Lisim Ogonie 145 m

2
 10 

5.  

Zespół Szkół w Łochowie -  Hala sportowa 

ul. Wierzbowa 2;  

86-065 Łochowo  

150 m
2 

30  
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Dąbrowa Chełmińska 

1.  Sala OSP Czarże, ul. Chełmińska  66 202 m
2 

30 

Zaplecze 

kuchenne 

2.  
Sala OSP Dąbrowa Chełmińska   

ul. Strażacka 2 
627 m

2 
80 

3.  Sala Bolumin 49 255 m
2
 30 

4.  Świetlica  Ostromecko, ul. Parkowa 1 156 m
2
 20 

5.  Sala OSP Gzin 26 100 m
2
 20 

6.  Świetlica  Janowo 26 90 m
2
 20 

7.  Świetlica Wałdowo Król. 76 166 m
2
 20 

8.  Świetlica Czemlewo 4 100 m
2
 20 

Dobrcz 

1.  Świetlica w Kozielcu 80 m
2 

20 Budynek 

wolnostojący, 

parter 

2.  Świetlica w Nekli 100 m
2 

25 

3.  Świetlica w Wudzynku 54 m
2
 15 

Koronowo 

1.  

Hala Sportowo-Widowiskowa  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Koronowie  

ul. Wąskotorowa 4 

Powierzchnia użytk. budynku: 2982,8 m²; 

Ilość pomieszczeń: łącznie 53 (w tym 

hala sportowa o pow. 1232,5 m²,  

3 szatnie, 6 przebieralni, pomieszczenia 

gospodarcze, magazyny, biura, 10 toalet 

itp.); 

Media: prąd, woda, kanalizacja, centralne 

ogrzewanie. 

300 osób 

Administruje:  

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Sportu  

i Rekreacji  

w Koronowie 

ul. Wąskotorowa 4 

2.  Wiejski Dom Kultury  w Mąkowarsku 

Powierzchnia użytk. budynku – 250 m²; 

Ilość pomieszczeń: 2 sale (o pow. 136 m² 

i 67,5 m²), kuchnia, 2 toalety; 

Media: prąd, woda, kanalizacja, centralne 

ogrzewanie. 

50 osób 

Administruje: 

M-GOK w 

Koronowie 

ul. Szosa 

Kotomierska 3 
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3.  Świetlica Wiejska  w Tryszczynie 

Powierzchnia użytk. budynku: 116,6 m²; 

Ilość pomieszczeń: 1 sala (69,1 m²),  

1 pom. gospodarcze, hol, szatnia,  

2 toalety; 

Media: prąd, woda, kanalizacja, 

ogrzewanie elektryczne. 

20 osób 

Administruje: 

M-GOK w 

Koronowie 

ul. Szosa 

Kotomierska 3 

Nowa Wieś Wielka 

1.  
Budynek wielofunkcyjny  

Al. Pokoju 7, 86-060 Nowa Wieś Wielka 
250 m

2
 (Budynek piętrowy GOK). 30  

2.  
Budynek wielofunkcyjny  

ul. Przemysłowa 1b, 86-061 Brzoza 

200 m
2
  (SPZOZ w Brzozie 86-061,               

ul. Przemysłowa 1B, dodatkowo część 

pomieszczeń OSP Brzoza). 
40  

Osielsko 

1.  
Świetlica ul. Wierzbowa 5 

86-031 Żołędowo 

Pow. ogólna 120 m
2
,
 
w tym świetlica  

- 75 m
3
, zaplecze - 35 m

2
. 

15 
Budynki parterowe 

wolnostojące, 

(kanalizacja, 

ogrzewanie, 

urządzenia 

sanitarne i bieżącą 

woda). 

2.  
Świetlica ul. Pod Wierzbami 2b, 

86-032 Niemcz 

Pow. ogólna 180 m
2
, w tym świetlica  

- 138 m
3
, zaplecze - 42 m

2
. 

20 

3.  Świetlica Jarużyn,  86-031 Osielsko 
Pow. ogólna 40 m

2
,
 
w tym świetlica  

- 37 m
3
, zaplecze - 3 m

2
. 

8 

Sicienko 

1.  
Sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa 

w Trzemiętowie 

280 m
2
 (dla pacjentów). 

355 m
2 

(pow. użytkowa całego budynku). 
50 

Budynek 

wolnostojący, woda 

bieżąca, sanitariaty,  

Solec Kujawski 

1.  Świetlica Kujawska Sołectwo Kujawska 200 m
2
 (4 pomieszczenia). 50 Ogrzewanie, 

kanalizacja, 

bieżąca woda. 

2.  Świetlica Chrośna  Sołectwo Chrośna 420 m
2 

(7 pomieszczeń). 60 

3.  Sala gimnastyczna ul. 23 Stycznia 13 297 m
2 

70 

Razem: 1110 
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3. Powiat brodnicki 

 

Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu brodnickiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

Lp. 
Nazwa  

i lokalizacja zakładu 

Rozmieszczenie  

oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba osób, 
które mogą być przyjęte 
do leczenia, izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

Miasto Brodnica 

1. 

 

Regionalny Szpital Specjalistyczny  

w Grudziądzu   

Szpital w Brodnicy  

ul. Wiejska 9,  

87-300 Brodnica  

 

 

Pomieszczenia Oddziału Wewnętrznego 

usytuowanego na parterze budynku 

głównego szpitala  o ogólnej powierzchni 

520 m
2
 

w tym siedem sal chorych o powierzchni 

210 m
2  

 

 

35 osób 

 

Gmina Bartniczka 

1. 

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w 

Radoszkach  

87-321 Bartniczka  

 

 

Cały budynek trzykondygnacyjny  

o ogólnej powierzchni 710 m
2
 

 

150 osób 

 

Gmina Bobrowo 

1. 

 

Szkoła Podstawowa w Drużynach 

87-327 Bobrowo  

 

 

 

Cały budynek dwukondygnacyjny  

o ogólnej powierzchni 1100 m
2
 

 

 

 

200 osób 
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Lp. 
Nazwa  

i lokalizacja zakładu 

Rozmieszczenie  

oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba osób, 
które mogą być przyjęte 
do leczenia, izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

Gmina Górzno 

1. 

 

Zespół Szkół w Górznie  

ul. Chopina 1,  

87-320 Górzno  

 

 

Cały budynek dwukondygnacyjny  

(kompleks A i B z piwnicami)  

o ogólnej powierzchni 1150 m
2 

 

 

200 osób 
 

Gmina Osiek 

1. 

 

Szkoła Podstawowa w Strzygach 

Strzygi 46,  

87-340 Osiek  

  

 

Powierzchnia użytkowa 607 m
2 

17 pomieszczeń (w tym kuchnia i WC) 

- 10 pomieszczeń parter 

- 7 pomieszczeń piętro 

 

 

80 osób 
 

2. 

 

Szkoła Podstawowa w Tomaszewie 

Tomaszewo,  

87-340 Osiek 

 

 

Powierzchnia użytkowa  598  m
2 

14 pomieszczeń (w tym kuchnia i WC) 

- parter 

 

 

80 osób 
 

Gmina Zbiczno 

1. 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Zbicznie  

Zbiczno 167 

87-305 Zbiczno  

 

Poczekalnia , rejestracja, gabinet lekarski 

 

0 

 

Obiekt nie 

przystosowany 

do 

hospitalizacji.  

Działa jako 

przychodnia 

lekarska 
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Lp. 
Nazwa  

i lokalizacja zakładu 

Rozmieszczenie  

oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba osób, 
które mogą być przyjęte 
do leczenia, izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

Gmina Świedziebnia 

1. 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

WIMED   

w Świedziebni 

Świedziebnia 93 

87-335  Świedziebnia 

 

 

4 gabinety lekarskie, 

poczekalnia i rejestracja 

 

0 

Obiekt nie 

przystosowany do 

hospitalizacji. 

Działa jako 

przychodnia 

lekarska 

Gmina Jabłonowo Pomorskie 

2. 

 

Szkoła Podstawowa  

w Jabłonowie Pomorskim  

ul. Kościelna 8,  

87-330 Jabłonowo Pomorskie  

 

 

Cały budynek dwukondygnacyjny 

o ogólnej powierzchni 1430 m
2
 

 

200 osób  
 

Razem:  945 
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4. Powiat chełmiński 
 
Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu chełmińskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

 
LP. 

 

Nazwa i lokalizacja zakładu 

 

Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 
być przyjęte do 
leczenia, izolacji lub 
kwarantanny 

 

uwagi 

 

1.  

Zespół Opieki Zdrowotnej 

pl. Rydygiera 1  

86-200 Chełmno 

Część „C” budynku głównego szpitala: 
1. Parter o powierzchni 336,7 m

2
 (9 sal chorych) 

2. I piętro - powierzchnia 464,1m
2
  

(15 sal chorych) 

3. II piętro - powierzchnia 448,3m
2
 

4. Zagospodarowane poddasze- 450,3m
2
 

 

36 

71 

 

33 

40 

 

2. Gminny  Ośrodek  Zdrowia  

w Stolnie   

Zespół szkół nr1 w Stolnie 

Budynek o łącznej powierzchni 1800 m2
 

200 
 

3. Gminny  Ośrodek  Zdrowia  

w Kijewie Królewskim 

Szkoła Podstawowa w Brzozowie 

Budynek o łącznej powierzchni 1600 m2
 

200 
 

4. Gminny  Ośrodek  Zdrowia 

w Unisławiu 

Szkoła Podstawowa w Unisławiu 

Budynek o łącznej powierzchni 945 m2
 

200/50 
 

5. Gminny  Ośrodek  Zdrowia 

w Dolnych Wymiarach 

Szkoła Podstawowa w  Starogrodzie Górnym 

Budynek o łącznej powierzchni 1320 m2
 

200/200 
 

6. Gminny  Ośrodek  Zdrowia 

w Lisewie 

Szkoła Podstawowa w Lisewie 

Budynek o łącznej powierzchni 1650 m2
 

200/80 
 

7. Gminny  Ośrodek  Zdrowia 

w Papowie Biskupim 

Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 

Budynek o łącznej powierzchni 1700 m2
 

200 
 

Razem: 1110 

Uwagi:  W rubryce 4 i 6 ilość planowana łóżek / łamana jest przez aktualnie możliwą do uruchomienia np. 200/90. 
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5. Powiat i miasto Grudziądz  
 
Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu i miasta Grudziądz zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

1) Wykaz i rozmieszczenie na terenie miasta Grudziądz  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publiczne przeznaczonej 
do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantanny 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 

być przyjęte do 
leczenia, izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

1. 

Regionalny Szpital Specjalistyczny 

im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu 

ul. Rydygiera 17/19 

Grudziądz, ul. Szpitalna 6/8  

Oddział Terapii Długoterminowej 

I piętro - 9 sal łóżkowych.  

Łączna powierzchnia - 209 m2. 

32  

Razem: 32 
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2) Wykaz i rozmieszczenie na terenie powiatu grudziądzkiego  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publiczne 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantanny 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu 
Rozmieszczenie oraz powierzchnia 

pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 
być przyjęte do 
leczenia, izolacji 
lub kwarantanny 

Uwagi 

1. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

ul. Kościuszki 22  

86-320 Łasin 

10 sal chorych, dwa poziomy 

160 m² 
25 osób  

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

ul. Odrodzenia Polski 3 

86-320 Łasin 

 

I piętro, 3 sale. 

Powierzchnia 116,5 m² 
ok.100 

Obiekt 

wyznaczony na 

zastępcze miejsca 

szpitalne 

3. 
Zespół Szkół w Grucie  

86-330 Mełno 

Parter i I piętro. 

Powierzchnia 1529 m² 
ok. 50 

Obiekt 

wyznaczony na 

zastępcze miejsca 

szpitalne 

4. 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogóźnie 

86-318 Rogóźno 

Obiekt jednopiętrowy, 

30 pomieszczeń. 

Powierzchnia  923 m² 
ok. 50 

Obiekt 

wyznaczony na 

zastępcze miejsca 

szpitalne 

5. Szkoła Podstawowa 

86-300 Węgrowo 

18 pomieszczeń 

powierzchnia 423 m² 
ok. 50 

wyznaczony na 

zastępcze miejsca 

szpitalne 

6. Zespół Szkół  

87-220 Radzyń Chełmiński 

ul. Sady 17 

11 pomieszczeń 

powierzchnia 380  m² 
ok. .50 

Obiekt 

wyznaczony na 

zastępcze miejsca 

szpitalne 

Razem: ok. 325 
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6. Powiat golubsko-dobrzyński 

Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności 
publicznej przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 

 

1) Wykaz i rozmieszczenie na terenie miasta Golub-Dobrzyń  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publiczne 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantanny 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 
być przyjęte do 
leczenia, izolacji 
lub kwarantanny 

Uwagi 

 
 
1. 
 

 
 
Szpital powiatowy Sp. z o.o. 
ul. dr J.G. Koppa 1 E 
87-400 Golub-Dobrzyń 

Parter budynku: 

Hol główny – 72.7 m² 12  

Izba przyjęć – 129.3 m² 20  

Korytarz przy RTG i Gabinet fizjoterapii – 68,1 m² 10  

Pracownia RTG – 13.9 m² 12  

Gabinet fizjoterapii 148,8 m² 20  

Poradnia chirurgiczna 103,26 m² 12  
I Pietro  

Odział noworodkowy  - 172,95 m² 0  

Odział położenia ginekologicznego – 469,25 m² 20  

Odział wewnętrzny i kardiologia – 611,6 m² 25  
II Pietro  

Odział chirurgiczny - 445 m² 0  

Odział dziecięcy – 476,3 m² 18  
Budynek z Odziałem chorób Płuc i Gruźlicy  

Odział Chorób Płuc i Gruźlicy – 798,1 m² 18  

Pracownia RTG – 60,8 m² 8  

Razem:  175 
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2) Wykaz i rozmieszczenie na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publiczne 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantanny 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu 
Rozmieszczenie  oraz powierzchnia 

pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 

osób, które mogą 

być przyjęte do 

leczenia, izolacji 

lub kwarantanny 

Uwagi 

 

1. 

NZOZ „PRO VITA” 

ul. 23 Stycznia 16 

87-4110 Kowalewo Pom. 

 

200 m² 

 

16 

 

 

2. 

NZOZ „ESKULAP” 

Plac Wolności 2 

87-40 Kowalewo Pom. 

 

110 m² 

 

Brak możliwości 

 

3. 
NZOZ Mężykowscy S.C 

Działyń 10  

87-645 Zbójno 

90 m² 
 

10 

 

4. 
NZOZ „Mój Medyk” 

87-645 Zbójno 
150 m² 15 

 

 

5. 

SP ZOZ Wrocki  

87-400  Golub-Dobrzyń 30 m² 5 

 

Razem: 46 
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7. Powiat inowrocławski 

Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu inowrocławskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 

 

 

L.p. 

 

Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa 

liczba osób, 

które mogą być 

przyjęte do 

leczenia, izolacji 

lub kwarantanny 

uwagi 

 

1. 

 

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej  

w Inowrocławiu 

ul. Poznańska 97 

 

Pawilon dziecięcy I piętro w tym: 

 

- 7 sal chorych 4 łóżkowych o powierzchni 21,4 

m
2 

każda 

 

- 8 sal chorych 2 łóżkowych o powierzchni 15,00 

m
2 

każda 

 

- 3 sale chory 1 łóżkowych o powierzchni 15,00 

m
2 

 

40  
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2. 

Gniewkowo 

Szkoła Podstawowa 

w Gąskach 

88-140 Gniewkowo 

 

Parter: 

 

- 2 klasy o powierzchni 80 m
2
 każda 

200 

 

Obiekt nadający się 

wyłącznie  

do kwarantanny, po 

ogłoszeniu decyzji 

Wojewody 

Kujawsko-

Pomorskiego  

o uruchomieniu 

ZMSz ⃰ 

 

3. 

Kruszwica 

Szkoła Podstawowa 

w Chełmcach 50 

88-121 Chełmce 

 

I piętro: 

 

- 2 klasy o powierzchni 59,40 m
2 

 

- gabinet lekarski o powierzchni 9 m
2
 

 

- korytarz o powierzchni 50,40 m
2
 

 

II piętro: 

 

- 2 klasy o powierzchni 59,40 m
2
 każda 

 

 

- korytarz o powierzchni 38 m
2
 

 

- gabinet dyrektorski o powierzchni 9 m
2
 

 

200 

Obiekt nadający się 

wyłącznie  

do kwarantanny, po 

ogłoszeniu decyzji 

Wojewody 

Kujawsko-

Pomorskiego  

o uruchomieniu 

ZMSz⃰ 
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4. 

Rojewo 

Szkoła Podstawowa 

w Rojewicach 19, 

88-111 Rojewo 

Parter: 

 

- 3 klasy o powierzchni 75 m
2
 każda 

100 

Obiekt nadający się 

wyłącznie  
do kwarantanny, po 

ogłoszeniu decyzji 

Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego  

o uruchomieniu ZMSz⃰ 

5. 

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Jana Pawła II  

w Kościelcu 125 

I piętro 21 pokoi z zapleczem sanitarnym. 

Łączna powierzchnia 429m
2
 

40 
Brak obsady 

medycznej 

6. 

 

Bursa Szkolna nr 1  

w Inowrocławiu 

ul. Narutowicza 34 

 

40 pokoi – 19m
2 

3 osobowych na 4 kondygnacjach (po 10 pokoi na 

każdej kondygnacji) 
120 

Brak obsady 

medycznej 

7. 

 

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Kobylnikach 

 

7 pomieszczeń o pow. ok. 21m
2 

 
28 

Brak obsady 

medycznej 
 

Internat jest usytuowany  

w pomieszczeniu szkoły  

i posiada ze szkołą wspólny 

korytarz. Pokoje ok. 14m2  

(3 szt.) usytuowane są  

w skrzydle i jest możliwość 

odizolowania od reszty 

pomieszczeń. Do tych 

 pomieszczeń jest oddzielne 

wejście  z zewnątrz, są osobne 

sanitariaty i tylko te 

pomieszczenia mogą być 

przeznaczone do 

przeprowadzenia kwarantanny 

bez zakłócenia pracy 

placówki oświatowej 

8. 
Internat Szkół Ponadgimnzajalnych  

w Kobylnikach 
3 pomieszczenia ok. 14 m

2
 9 
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9. 

Gimnazjum  

Sławęcinek 12 

88-100 Inowrocław 

16 pomieszczeń – parter, 141 m² 200 

 
Brak obsady medycznej 

 

Obiekt nadający się 

wyłącznie  
do kwarantanny, po 

ogłoszeniu decyzji 

Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego  

o uruchomieniu ZMSz⃰ 

 

Razem:  737 
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8. Powiat lipnowski 

Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu lipnowskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 

być przyjęte do 
leczenia, izolacji 
lub kwarantanny 

Uwagi 

1. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Chirurgii 

V p. 

331m
2 5 

 

2. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Rehabilitacji  

V p. 

147m
2 3 

 

3. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Ginekologiczno- Położniczy 

IV p. 

240m
2 3 

 

4 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Noworodków 

IV p. 

85m
2 1 

 

5. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Neurologii 

IV p. 

189m
2 5 

 

6. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 

III p. 

231m
2 6 

 

7. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy II 

I p. 

225m
2 5 

 

8. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Chorób Wewnętrznych 

II p. 

165m
2 6 

 

9. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy I 

I p. 

234m
2 1 

 

 

10. 

Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Dziecięcy  

I p. 

210m
2 

 

3 
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11. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 

parter 

28m
2 4 

 

12. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

parter 

107m
2 4 

 

13. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy  

I p. 

152m
2 3 

 

14. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Psychiatryczny III 

parter 

146m
2 3 

 

15. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Psychiatryczny II 

I p. 

146m
2 3 

 

16. 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 

Oddział Psychiatryczny I 

I p. 

146m
2 3 

 

 Ogólna powierzchnia i ilość osób, które mogą 

być przyjęte do leczenia, izolacji lub 

kwarantanny 

Szpitala Lipno Sp. z o.o. 

2782m
2 

61 

 

Obiekty użyteczności publicznej 

1. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

87-600 Lipno 

ul. Szkolna 2 

Sale lekcyjne, sala gimnastyczna 

4443 m
2
 

70 

 

2. 

 

Szkoła Podstawowa 

87-630 Skępe 

ul. 1 Maja 89 

Sale lekcyjne, sala gimnastyczna 

1450 m
2
 

50 

 

3. 

 
Szkoła Podstawowa 

87-602 Chrostkowo 

Sale lekcyjne, sala gimnastyczna 

650 m
2
 

100 
 

4. 

 

 

Szkoła Podstawowa 

87-620 Kikół 

ul. Targowa 3 

Sale lekcyjne, sala gimnastyczna 

 2669,76 m
2
 

100 

 

5. 

 
Zespół Szkół 

Wichowo, 87-615 Łochocin 

Sale lekcyjne, sala gimnastyczna 

1387 m
2
 

60 
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6. 

 

Szkoła Podstawowa 

87-605 Tłuchowo 

ul. Szkolna 3 

Sale lekcyjne, szatnie 

 1112 m
2
 

50 

 

7. 

 

Zespół Placówek Oświatowych 

87-603 Wielgie  

ul. Szkolna 5 

 Sala gimnastyczna 

700 m² 
200 

 

Razem: 691 
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9. Powiat mogileński 
 
Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu mogileńskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 

być przyjęte do 
leczenia, izolacji 
lub kwarantanny 

Uwagi 

1. Szpital Powiatu Mogileńskiego Filia im. J. Strusia 

w Mogilnie,  ul. Kościuszki 6, 

a) Filia Oddziału Wewnętrznego 

b)  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy          

     z wydzielonymi łóżkami   

     apalicznymi 

 

 

 

327 m
2
 

 

364 m
2
 

 

 

20 

 

25 

Poszczególne 

oddziały szpitalne 

nie spełniają 

wymagań pod 

względem 

fachowym i 

sanitarnym 

stawianym 

oddziałom chorób 

zakaźnym jakie 

muszą spełniać 

zgodnie  

z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z 

dnia 

 10 listopada 2006 r. 

2. Szpital Powiatu Mogileńskiego Filia im. T. 

Chałubińskiego w Strzelnie, ul. Powstania 

Wielkopolskiego 8. 

  a) Oddział wewnętrzny, 

b) Oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym,  

c) Oddział położniczo-ginekologiczny, 

d) Oddział pediatryczny 

 

 

 

498 m
2
 

478 m
2
 

286 m
2
 

243 m
2
 

 

 

 

30 

25 

19 

15 

Razem: 134 
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10.  Powiat nakielski 
 
Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu nakielskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 

być przyjęte do 
leczenia, izolacji 
lub kwarantanny 

Uwagi 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZOZ „Nowy Szpital w Nakle  

i Szubinie”  

 

a) Szubin, 

ul. Ogrodowa 9 

 

 

 

Oddział Wewnętrzny 

(241 m
2
) 

Oddział Chirurgiczny 

(91 m
2
) 

Oddział Ginekologiczny 

(121 m
2
) 

 
Oddział Wewnętrzny 

(220  m²) 

Oddział Chirurgiczny 

(190 m²) 

Oddział Ginekologiczny 

(145 m²) 

 

15 

 

10 

 

8 

 

 

 

10  

 

9  

 

6  

 

        
 
b) Nakło nad Notecią, 
       ul. A. Mickiewicza 7 

2. 
Szkoła Podstawowa im. K. Korka  w 

Roztrzębowie, gmina Kcynia 

 

9 pomieszczeń lekcyjnych, powierzchnia ogólna 

726 m
2
, w tym pomieszczeń gospodarczych  

140 m
2
. 

120 

Możliwość wykorzystania 

szkoły jedynie jako 

zastępczego miejsca 

szpitalnego  
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3. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w 

Mroczy - Internat Ośrodka Przygotowań 

Olimpijskich w Mroczy, gmina Mrocza 

ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza 

 

Parter budynku 346,74 m
2
 

Piętro budynku 344,82 m
2 

 

 

50 

Możliwość wykorzystania 
ośrodka jedynie jako 

zastępczego miejsca 

szpitalnego  
 

 

 

4. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie, 

ul. Wyzwolenia 21 

budynek dwupiętrowy, 

16 pomieszczeń lekcyjnych, powierzchnia ogólna 

2279,2 m
2
 oraz hala widowiskowo-sportowa 

2410,1 m
2
 

 

150 

Możliwość 

wykorzystania 

szkoły jedynie jako 

zastępczego miejsca 

szpitalnego  

Razem: 378 
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11.  Powiat radziejowski 
 

Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu radziejowskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu 
Rozmieszczenie oraz powierzchnia 

pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 

osób, które mogą 

być przyjęte do 

leczenia, izolacji 

lub kwarantanny 

Uwag 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„ESKULAP”- s.c., ul. Dolna 22                                    

88-200 Radziejów 

Pomieszczenie na parterze 300 m
2
 30 

 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół 

lekarski”- s.c., ul. Wyszyńskiego 19        

88-220 Osięciny                                                        

3 gabinety lekarskie, zabiegowy, pokój szczepień 

rejestracja dziecięca, pom. Socjalne.  

Ogólna powierzchnia pomieszczeń - 200 m
2
 

150 
 

3. Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej 

ul. Traugutta 1        

88-220 Osięciny 

1996 m
2
 200 

 

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej   

88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 3  
4.967 m

2
 313 

 

Razem : 693 
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12. Powiat rypiński 
 

Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu radziejowskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 

być przyjęte do 
leczenia, izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Rypinie 

 ul. 3-go Maja 2 

Budynek Poradni Specjalistycznej  

 13 pomieszczeń 

Ogólna powierzchnia - 216 m² 

 

30 

 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie (ZMSz) 

Rypin, ul. Młyńska 12 

 
100 

 

3. Szkoła Podstawowa w Sadłowie Gm. Rypin  50  

4. Szkoła Podstawowa Rogowo  50  

5.  Zespół Szkół w Skrwilnie  50  

6. Szkoła Podstawowa w Ugoszczu  50  

7. Szkoła Podstawowa w Długiem  50  

Razem: 380 
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13.  Powiat sępoleński 
 
Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu sępoleńskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 

być przyjęte do 
leczenia, izolacji 
lub kwarantanny 

Uwagi 

1. NZOZ Centrum Medyczne SPAMED 
ul. Szkolna 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie  

powierzchnia  ok. 1200m
2
 

brak 

  

2. NZOZ Sp. z o.o. "Doktór" 
ul. Hallera 8,  89-400 Sępólno Krajeńskie 

powierzchnia ok. 156 m
2
 

brak 

  

3. ZD-L Bonus - Plus 
ul. Wojska Polskiego 10, 89-400 Sępólno 

Krajeńskie  powierzchnia ok. 200 m
2
 

brak 

  

4. 
Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna 

Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim 

ul. Wyspiańskiego 2, 89-430 Kamień Krajeński 

powierzchnia 60 m
2
 

16 osób 

  

5. 

NZOZ Provita Sp. z o.o. prowadzony przez 

Gminne Centrum Medyczne Provita Sp. z o.o. w 

Więcborku 

ul. Powstańców Wielkopolskich 2a,      

89-410 Więcbork powierzchnia:   

813,36m
2
            

Sypniewo - 98,5 m
2 

Pęperzyn - 65,18 m
2
 

brak 
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6. NZOZ Ars Medica s.c.  

ul Gdańska 13,   89-410 Więcbork, 

powierzchnia ok 120 m
2
 

brak 

  

7. NZOZ "ZDROWIE" w Sośnie 
ul. Nowa 1,   89-412 Sośno 

powierzchnia 167 m
2
 

20 osób 
  

8. NZOZ "ZDROWIE" w Wąwelnie 
ul. Młyńska 1,   89-413 Wąwelno, 

powierzchnia 95 m
2
 

15 osób 
  

9. 
NOVUM - MED. Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. 

Dr  A. Gacy i Dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku 

ul. Mickiewicz 26,  89-410 Więcbork 

powierzchnia 578,4 m
2
 

106 osób 

  

Razem: 157 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:oknoAdresat('napisz.html?to=mbryczko@wp.pl',10,10,650,540,1);
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14. Powiat świecki 
 
Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu świeckiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

L.p. Nazwa i lokalizacja zakładu 
Rozmieszczenie oraz powierzchnia 

pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 

osób, które mogą 

być przyjęte do 

leczenia, izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

1. 

Zespół Szkół w Warlubiu 

ul. Szkolna 20A 

86-160 Warlubie 

4 433,45 m² 200   

2. 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Świecie 

ul. Sądowa 18 

86-100 Świecie 

1 gabinet w Izbie Przyjęć 0  

3. 

NZOZ „Nowy Szpital” 

Sp. z o.o. w Świeciu 

ul. Wojska Polskiego 126 

86-100 Świecie 

6 pomieszczeń: 

4x18,80 m² 

2x10,50 m² 

10  

4. 

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu 

ul. Wojska Polskiego 80 

86-100 Świecie 

 brak  

5. 

Publiczne Gimnazjum  

w Nowem 

ul. Nowa 2 

86-170 Nowe 

1 900 m² 200  

Razem: 410 
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15.  Powiat i miasto Toruń 
 
Wykaz i rozmieszczenie na obszarze miasta i  powiatu toruńskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

1) Wykaz i rozmieszczenie na terenie miasta toruń  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej przeznaczonej do 
leczenia, izolowania lub poddawania kwarantanny 

LP Nazwa i lokalizacja zakładu 
Rozmieszczenie oraz powierzchnia 

pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 

być przyjęte do 
leczenia, izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu 

1. Oddział Hematologii – 24 łóżka 6 separatek każda o powierzchni 12.91m ² 6  

2. Oddział Neurologii –13 łóżek Dwie sale każda  o powierzchni 8,60m² 2 1x bez WC 

3. 

Oddział Kardiologiczno-Internistyczny 

 – 39 łóżek 
Jedna sala o powierzchni 10,36m² 1 bez łazienki 

4. Oddział Urazowo-Ortopedyczny –31 łóżek Trzy sale każda o powierzchni 8,80m²  3 2 x bez WC 

5. 

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń 

– 41 łóżek 

Cztery sale o powierzchni: 

-1x 8,70m² 

-1x 8,80m² 

-1x 8,80m² 

-1x 9,80m² 

4 

 

 

 

2 x bez WC 

 

6. 

 

Oddział Neurochirurgii – 13 łóżek 
Jedna sala o powierzchni 12,90m² 1  
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7. 

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i 

Anestezjologii –4 łóżka 
Jedna sala o powierzchni 15,00m² 1 bez łazienki 

8. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – 13 łóżek Jedna sala o powierzchni 8,80m² 1  

9. Oddział Rehabilitacyjny – 15 łóżek - - - 

10. 

Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej –36łóżek 
- - - 

11. 

Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej – 24 

łóżka 
- 1 - 

RAZEM : 

254 /w tym 20 

do izolacji lub 

kwarantanny/ 

 

2) Wykaz i rozmieszczenie na terenie powiatu  toruńskiego  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantanny 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 

być przyjęte do 
leczenia, izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

1. Szpital Powiatowy w Chełmży                            

ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża 

Wydzielone pomieszczenia szpitala                 

 o pow. 138 m
2 

20  

2. Zastępcze Miejsca Szpitalne: 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży,             

 ul. Gen. Hallera 17 

Pomieszczenia klasowe  

o łącznej powierzchni 300 m
2
 

40  

3. Zastępcze Miejsca Szpitalne: 

Szkoła Podstawowa w Czernikowie,                 

87-640 Czernikowo, ul. Szkolna 15 

Pomieszczenia klasowe  

o łącznej powierzchni 270 m
2
 

50  
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4. Zastępcze Miejsca Szpitalne: 

Zespół Szkół Nr 1, Lubicz Górny 

Pomieszczenia klasowe  

o łącznej powierzchni 160 m
2
 

24  

5. Zastępcze Miejsca Szpitalne: 

Gimnazjum w Brąchnowie,                                

87-152 Brąchnowo ul. Gimnazjalna 1 

Pomieszczenia klasowe  

o łącznej powierzchni 280 m
2
 

40  

6. Zastępcze Miejsca Szpitalne: 

Zespół Szkół Nr 2 w Turznie,                             

87-148 Turzno ul. Parkowa 4                    

Pomieszczenia klasowe  

o łącznej powierzchni 320 m
2
 

50  

7. Zastępcze Miejsca Szpitalne: 

Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach,  

87-123 Dobrzejewice 

Pomieszczenia klasowe  

o łącznej powierzchni 690 m
2
 

60  

8. Zastępcze Miejsca Szpitalne: 

Gimnazjum w Cierpicach 

Pomieszczenia klasowe  

o łącznej powierzchni 220 m
2
 

50  

9. Zastępcze Miejsca Szpitalne: 

Zespół Szkół w Rzęczkowie 

Pomieszczenia klasowe  

o łącznej powierzchni 360 m
2
 

60  

Razem: 394 
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16. Powiat tucholski 
 

Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu tucholskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 

 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu 
Rozmieszczenie oraz powierzchnia 

pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 
osób, które mogą 

być przyjęte do 
leczenia, izolacji 
lub kwarantanny 

Uwagi 

 

1. 

„ Szpital Tucholski” sp. z o.o.  

ul. Nowodworskiego 14-18 

89-500 Tuchola 

 

II piętro, o / wewnętrzny 

 

Sala nr 240 pow. 12,07 m ² 

Sala nr 238 pow. 18,33 m² 

Sala nr 233 pow. 22, 60 m² 

 

 

1  

2  

3  

 

2. 

Zespół Szkół Licealnych  i  Technicznych  

ul. Świecka 89a 

89-501 Tuchola 

Internat 

 

Pokoje 2 osobowe 

30 pomieszczeń 

powierzchnia użytkowa 1350 m² 

 

 

60 

 

 

Razem:  66 
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17. Powiat wąbrzeski 
 
Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu wąbrzeskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 

osób, które mogą być 

przyjęte do leczenia, 

izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

1. 

Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej Nowy 

Szpital w Wąbrzeźnie, 

ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno (Oddział 

Chorób Wewnętrznych) 

Budynek 2 kondygnacyjny, 

10  sal chorych 1 gabinet lekarski,  

1 gabinet zabiegowy - 534 m
2 

40  

2. 
Zastępcze Miejsce Szpitalne – Gimnazjum Nr 1, 

ul. Wolności 11, 87-200 Wąbrzeźno 

Budynek 3 kondygnacyjny, 

24 pomieszczeń, 2320  m
2 200  

3. 
Zastępcze Miejsce Szpitalne –Zespół Szkół  w 

Dębowej Łące, 87-207 Dębowa Łąka 

Budynek 2 kondygnacyjny, 

41 pomieszczeń, 1650 m
2 120  

4. 
Zastępcze Miejsce Szpitalne – Gimnazjum w 

Nowej Wsi Królewskiej, 87-214 Płużnica 

Budynek 2 kondygnacyjny, 

15 sal, 1180 m
2 100  

5. 
Zastępcze Miejsce Szpitalne – Gimnazjum w 

Zieleniu,  87-200 Wąbrzeźno 

Budynek 2 kondygnacyjny, 

16 sal, 1256 m
2 100  

6. 
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach,     

ul. Szkolna 6 
Sala gimnastyczna 111 m

2 
30  

RAZEM: 590 
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18. Powiat i miasto Włocławek 
 
Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu i miasta Włocławek  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

1) Wykaz i rozmieszczenie na terenie miasta Włocławek  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantanny 

Lp. 
Nazwa i lokalizacja zakładu 

Rozmieszczenie oraz powierzchnia 
pomieszczeń 

Szacunkowa liczba osób, 
które mogą być przyjęte 
do leczenie, izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

I. Leczenia- hospitalizacja 

 

 

1. 

Szpital Wojewódzki we Włocławku; 

87 – 800 Włocławek; 

ul. Wieniecka 39 

Oddział  Pulmonologii i Diagnostyki; Oddział 

Dziecięcy Obserwacyjny. Orientacyjnie: 

parter - 475 m²; I  piętro - 569 m² i  II piętro - 523 m². 
60 

wszystkie usługi 

 (hospitalizacja 

– leczenie, 

izolowanie i 

kwarantanna) 

Organem  założycielskim  Szpitala Wojewódzkiego jest  samorząd województwa,  a szpital  świadczy usługi z zakresu  zdrowia publicznego dla      

powiatów ziemskiego włocławskiego i grodzkiego miasta Włocławek. W związku z tym do Marszałka Województwa zostało skierowane pisemne 

żądanie o szczegółowe dane Według informacji  dyrekcji  szpitala  dane te obejmą obydwa powiaty. 

II. Kwarantanna - izolowanie 

2. 
Zespół  Szkół Integracyjnych Nr 1;  

87 - 800  Włocławek; 

ul.  Wieniecka 46 

 

Obiekt wolnostojący, 3-kondygnacyjny 

(parter, piętra I i II). 

Posiada dwa niezależne wejścia, w tym dla 

niepełnosprawnych i windę wewnętrzną. 

 

Powierzchnia  ogólna – 1 823,33 m²; 

powierzchnia użytkowa – 1 391,45 m². 

ok. 370 

Zaplanowana do 

organizacji 

Zastępczych Miejsc 

Szpitalnych Nr 1. 

Wymaga   

uzupełnienia    łóżek  

i pościeli. 
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3. 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej 

87-800 Włocławek; 

ul. Żeromskiego 28A 

Obiekt wolnostojący, 2 kondygnacyjny. 

Parter i I piętro posiadają oddzielne wejścia , w tym dla 

niepełnosprawnych i windę wewnętrzną. 

Powierzchnia użytkowa – 2 017,5 m ². 

ok. 40 

 

 

4. 

Zespół Placówek Nr 1 – Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe; 

87 - 800  Włocławek;  

ul. Mechaników  1 

Obiekt z oddzielnym wejściem, posiada 

pełne zaplecze socjalno – sanitarne. 

Powierzchnia  do wykorzystania użytkowego – 280 m². 

ok 48  

Razem:  518 

 
 
 

2) Obiekty Zapasowe dla miasta Włocławek 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu 
Rozmieszczenie oraz powierzchnia 

pomieszczeń 

Szacunkowa liczba osób, 

które mogą być przyjęte 

do leczenie, izolacji 

lub kwarantanny 

Uwagi 

5. 
Zespół Placówek Nr 1 – Bursa Nr 2; 

87 - 800 Włocławek;  ul. Mechaników 1 

Obiekt wolnostojący z pokojami internatowymi, 

zapleczem socjalnym i sanitarnym.  Powierzchnia do 

wykorzystania  użytkowego  - 1 400  m². 

ok. 234 

 

Obiekt 

przeznaczony  

jako miejsce 

ewakuacji 

ludności 

zagrożonych  

powodzią  po 

awarii Stopnia 

Wodnego                          

i skażeniami  po 

awariiw Anwil - 

SA. 
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6. 

Dom  Studenta   Państwowej      

Wyższej Szkoły Zawodowej; 

87 – 800 Włocławek; 

ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25  

Oddzielona część obiektu z oddzielnym wejściem, 

posiada pełne zaplecze socjalno-sanitarne. 

Powierzchnia  – 572   m². 

ok. 120  

Razem: ok 354 

UWAGA: 1. Wykorzystanie obiektów placówek oświatowych wymaga zawieszenia działalności. 
                2. Dom akademicki PWSZ podano jako rezerwowy. Szkoła nie jest miejską jednostką organizacyjną i wykorzystanie w przedmiotowej sprawie wymaga uzgodnień szczególnych. 
 
 

3) Wykaz i rozmieszczenie na terenie powiatu włocławskiego  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 
przeznaczonej doleczenia, izolowania lub poddawania kwarantanny 

Lp. Nazwa i lokalizacja zakładu Rozmieszczenie oraz powierzchnia pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 

osób, które mogą być 

przyjęte do leczenia, 

izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

1. 

Szkoła Podstawowa Nr 1   

ul. Hanki Sawickiej 21 

87 – 880 Brześć Kujawski 

 

parter –  5 pomieszczeń. Łączna powierzchnia  

– 150 m
2
. 

 

 

 

140 
 

2. 

Gimnazjum im. Augustyna Słubickiego    

 ul. Nowomiejska 3  

87 – 865 Izbica Kujawska 

piwnice – 4 pomieszczenia – 117,60 m
2
;   

parter – 13 pomieszczeń – 389,0 m
2
;   

piętro – 4 pomieszczenia – 154,50 m
2
; 

pom. hali sportowej – 75,0 m
2
. 

50   

3. 

Zespół Szkół  w Kłóbce 

Kłóbka 9 

87 – 840 Lubień Kujawski 

Parter – 200 m
2
; piętro – 290 m

2
. 50  

 

4. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce    

87 – 890 Lubraniec 

Budynek piętrowy – pomieszczenia znajdują się na 

parterze i na I piętrze; cały obiekt jest 

zagospodarowany; ogólna liczba sal – 27 z poddaszem;  

parter – 14 sal – 593 m
2
;  

I piętro – 13 sal -  593 m
2
;  

 powierzchnia budynku - parter i I piętro – 1186 m
2
. 

60   

Razem: 300 
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19.  Powiat żniński  
 
Wykaz i rozmieszczenie na obszarze powiatu żnińskiego  zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonej do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie 
 

Lp. Nazwa lokalizacja zakładu 
Rozmieszczenie oraz powierzchnia 

pomieszczeń 

Szacunkowa liczba 

osób, które mogą być 

przyjęte do leczenia, 

izolacji lub 

kwarantanny 

Uwagi 

 

1. 

 

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

ul. Szpitalna 30, 

88 – 400 Żnin 

 

Budynek C Oddział ginekologiczny, pow. 

 298 m
2
 

 

 

11 

Oddział posiada 

jedna izolatkę 

wyposażoną           

w węzeł 

sanitarny         

z wentylacja 

grawitacyjną 

Razem: 11 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM: 
 

Izolatoria – 136 budynków z łączną szacowana liczba miejsc – 12188, w tym w obiektach ZOZ – 2940 miejsc. 


