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Za choroby zakaźne uważa się choroby wywołane przez biologiczne czynniki 

chorobotwórcze, którymi są drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, 

zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki 

bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego. 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 uwalniający patogeny 

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 patogenów ze zwierząt na człowieka może nastąpić 

pośrednio, bezpośrednio, bądź też w wyniku kontaktu z różnymi surowcami lub produktami 

pochodzenia zwierzęcego. Niebezpiecznym dla zdrowia publicznego zjawiskiem, związanym 

z brakiem stabilności genetycznej wirusów, jest powstawanie ich nowych wariantów o potencjale 

epidemicznym, przełamujących bariery międzygatunkowe. 

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, gorączki krwotoczne oraz zachorowań wywołanych przez nowe wirusy 

grypy i pandemiczne koronawirusy człowieka; 

 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 droboustrojów ze źródła zakażenia na osobniki wrażliwe. Zależą one w głównej mierze 

od miejsca bytowania patogenu 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 wielko- 

powierzchniowych 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 województwo kujawsko-pomorskie w 

końcu grudnia 2018 r. zamieszkiwało 2077,8 tys. osób. W porównaniu z 2017 r. było to mniej o 5,2 

tys. osób. Mieszkańcy województwa stanowili 5,4% ludności kraju. W ogólnej liczbie ludności 

województwa większość stanowiły kobiety (51,5% ludności ogółem). Liczba kobiet przewyższała 

liczbę mężczyzn w starszych grupach wieku, poczynając od grupy 45-49 lat.  

Pomimo, że w 2018 r. ludności w miastach ubyło o 0,6% to ludność miejska stanowiła wciąż 

większość - 59,1% (1227,9 tys. osób) ogólnej liczby ludności. Jednocześnie przybywa ludności na 

terenach wiejskich. W 2018 r. było jej o 0,2% więcej niż rok wcześniej. Wpłynął na to dodatni 

przyrost naturalny, jak i dodatnie saldo migracji na pobyt stały.  

Zmiany w stanie ludności nie wpłynęły zasadniczo na gęstość zaludnienia. W 2018 r., 

podobnie jak w ostatnich 5 latach, wyniosła ona 116 osób na 1 km2. Wskaźnik ten dla miast wyniósł 

1481 osób na 1 km2, a dla terenów wiejskich – 50 osób na 1 km2.   

Społeczeństwo województwa kujawsko-pomorskiego starzeje się. Obrazuje to m.in. coraz 

wyższy średni wiek mieszkańca województwa, który w 2018 r. dla mężczyzn wyniósł 39,2 lat, a dla 

kobiet 42,6 lat. O postępującym procesie starzenia się ludności województwa kujawsko-pomorskiego 

świadczą zmiany w strukturze wiekowej. W 2018 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, 

zmniejszyła się liczebność młodszych grup wieku oraz wzrosła liczebność w grupach najstarszych. 

Analizując ekonomiczne grupy wieku w porównaniu z 2017 r. zaobserwowano ubytek ludności 

w wieku przedprodukcyjnym o 0,3% i osób w wieku produkcyjnym o 1,2%. Populacja osób starszych 

w tym czasie zwiększyła się o 2,8%. W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim ubyło 

ludności zarówno wskutek ujemnego przyrostu naturalnego, jak i ujemnego salda migracji na pobyt 

stały. W efekcie przyrost rzeczywisty wyniósł minus 5,2 tys. osób. Przeciętnie więc ubyło 2,5 osoby 

na 1000 ludności.  

 

 

W 2018 r. zmalała względem roku 2017 liczba mieszkań oddanych do użytkowania (7,5 tys.), 

wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Liczba tych ostatnich była 

najwyższa w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 

4. Sytuacja demograficzna  

5. Warunki życia, pracy, nauki 
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w 2018 r., po wzroście w porównaniu z poprzednim rokiem, wyniosła 97,6 m2. Biorąc pod uwagę 

instalacje techniczno-sanitarne 98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97% nieruchomości 

wyposażonych jest w spłukiwane ustępy, 82% korzysta z centralnego ogrzewania, a blisko 50% 

z gazu sieciowego. 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. wyniosło 260,9 tys. osób. Było 

ono najwyższe od 2010 r. W porównaniu z rokiem poprzednim wyższe o 5,0 tys. W analizowanym 

roku stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w stosunku do notowanej przed rokiem o 1,1 p. 

proc., a względem 2005 r. o 13,5 p. proc. Bezrobocie dotykało głównie ludzi młodych (do 35. roku 

życia). Wśród bezrobotnych przeważały kobiety. 

Przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło 

w 2018 r. względem roku poprzedniego. Systematyczny wzrost obserwowany jest od 2005 r., wobec 

którego w 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się dwukrotnie. 

W 2018 r. przeciętna liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia społeczne 

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrosła względem 2017 r. Zmalała natomiast liczba 

świadczeniobiorców KRUS. Wyższą dynamiką charakteryzowały się świadczenia wypłacane przez 

ZUS niż rolnikom indywidualnym. Sukcesywny wzrost przeciętnej emerytury i renty brutto 

notowany jest od 2010 r. 

 

5.1 Środowisko pracy 

 

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 było 

7 886 zakładów pracy, zatrudniających łącznie 283 953 pracowników. Na podstawie 

przeprowadzonych w 2019 roku 2 632 kontroli sanitarnych stwierdzono: 

• brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych - w 230 zakładach; 

• zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń - w 196 zakładach; 

• przekroczenia NDS i NDN - w 193 zakładach; 

• brak lub nieprawidłową ocenę ryzyka zawodowego - w 166 zakładach; 

• uchybienia w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin - w 137zakładach; 

• brak rejestru czynników szkodliwych - w 71 zakładach; 

• uchybienia w zakresie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych - w 57 

 zakładach; 

• nieaktualne badania lekarskie pracowników - w 20 zakładach; 

• uchybienia w zakresie czynników rakotwórczych lub mutagennych - w 15 zakładach. 

Ogólna liczba pracowników zatrudnionych w warunkach przekroczeń dopuszczalnych normatywów 

higienicznych wyniosła 11 838 osób. 

W 2019 roku, w celu oceny narażenia zawodowego na biologiczne czynniki chorobotwórcze, 

wykonano 74 oznaczenia  laboratoryjne. Pomiary wykonano w oczyszczalniach ścieków, przy 

produkcji biopaliw. Na kilku, opomiarowanych stanowiskach pracy pod kątem zagrożeń szkodliwymi 

dla zdrowia czynnikami biologicznymi, zidentyfikowano bakterie należące do drugiej grupy 

zagrożenia biologicznego. Nie zidentyfikowano bakterii należących dla klas wyższych. 

W 2019 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego stwierdzono 82 choroby 

zawodowe. Od wielu lat zdecydowanie największą grupę chorób zawodowych stanowią choroby 

zakaźne lub pasożytnicze - 20 przypadków. Wśród chorób zakaźnych lub pasożytniczych znaczący 

udział stanowiła borelioza – 80 %. Rozpoznawana była ona głównie w grupie zawodowej 

pracowników leśnictwa oraz pracowników gospodarstw rolnych. 
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Choroby zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2019, liczba 

przypadków 
 

Rok 

wirusowe zapalenie 

wątroby 

b
o

re
lio

za
 

gr
u

źl
ic

a 

b
ru

ce
lo

za
 

Inne choroby zakaźne iub 

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 

2013 1 1 28 1 0 0 31 

2014 0 1 20 2 0 0 23 

2015 0 2 25 4 0 2 (gorączka Q, toksoplazmoza) 33 

2016 0 0 33 3 0 2 (krztusiec) 38 

2017 1 0 24 * 0 0 0 25 

2018 0 2 30 0 1 
1 (Jersinioza z artropatią. 

Lymphadenopatia.) 
34 

2019 0 1 16 0 0 3 (grypa AH1N1) 20 

 
*) 2 przypadki neuroboreliozy 

 

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

W 2019 roku na terenie województwa nadzorem sanitarnym objęto 2 129 placówek nauczania, 

opiekuńczo-wychowawczych, szkół wyższych oraz 1 391 turnusów wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży. W ramach oceny stanu sanitarno-technicznego i warunków pobytu w placówkach, 

przeprowadzono 2670 kontroli. W skontrolowanych placówkach uczyło się i przebywało łącznie 

3 167 166 dzieci i młodzieży. Niezbędnymi elementami warunkującymi utrzymanie higieny jest 

wyposażenie budynku w instalację wodociągową, kanalizację oraz dostosowanie odpowiedniej liczby 

urządzeń sanitarnych do liczby dzieci. Wszystkie skontrolowane placówki oświatowo-wychowawcze 

czerpały wodę z wodociągów publicznych, były podłączone do sieci kanalizacyjnych, zbiorników 

bezodpływowych (szambo) lub do własnych oczyszczalni ścieków. Uczniom i wychowankom 

zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej wody przy umywalkach w sanitariatach oraz środki higieny 

osobistej. Oceniając warunki pobytu w placówkach wykazano, że właściwy stan higieniczno-

sanitarny i techniczny zapewniło 99,7% placówek, pozostałe wymagały prac remontowych. Ciepłe 



 

10  

posiłki wydawano w 498 placówkach dla 54 140 uczniów. Śniadania szkolne organizowały 

103 placówki dla 20 648 uczniów, napój wydawało 224 placówek dla 32 991 uczniów. 

W 53,9% skontrolowanych placówkach nauczania i wychowania zapewniono uczniom 

możliwość korzystania z gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W 35,4% 

szkół opieka zdrowotna udzielana była w pomieszczeniach zastępczych na terenie placówki. 

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego w 2019 r. łącznie skontrolowano 739 

turnusów, w tym 166 zimowych i 573 turnusy letnie. Z wypoczynku skorzystało 28 723 uczestników. 

W trakcie kontroli w jednym obiekcie stwierdzono nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego 

i technicznego pomieszczeń noclegowych. W pozostałych przypadkach nieprawidłowości dotyczyły 

niewłaściwego stanu sanitarnego lub technicznego bloku żywienia. Wdrożono postępowanie 

administracyjne w celu poprawy stanu bazy lokalowej. 

 

5.3 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej  

W 2019 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, skontrolowano 4 764 obiekty 

użyteczności publicznej oraz 366 środków transportu publicznego. Najliczniejszą skontrolowaną 

grupą (33,6%) były zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej oraz zakłady 

świadczące łącznie powyższe usługi. Kolejne 10,1% obiektów stanowiły hotele, motele, pensjonaty, 

kempingi, schroniska, pola biwakowe i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, 5,1% tereny 

rekreacyjne, a 5,0% cmentarze i domy przedpogrzebowe. Udział pozostałych placówek wśród ogółu 

skontrolowanych, takich jak: ustępy publiczne, jednostki pomocy społecznej, pływalnie, obiekty 

komunikacji publicznej, noclegownie oraz zakłady karne i areszty śledcze, był odpowiednio mniejszy 

(3,0% - 0,2%). Kontrolami stanu sanitarnego objęto również znaczną, bardzo zróżnicowaną grupę 

obiektów (38,2% ogółu skontrolowanych) niezaliczanych do żadnej z wymienionych wyżej kategorii, 

określaną jako „inne obiekty użyteczności publicznej”, takich jak: apteki, stacje paliw, obiekty 

sportowe, kulturalno-widowiskowe, zakłady pogrzebowe, przystanki kolejowe i autobusowe, izby 

wytrzeźwień, świetlice, pralnie, targowiska, składowiska odpadów, parkingi, sale zabaw, kostnice 

i inne. Po usunięciu nieprawidłowości i wykonaniu obowiązków nałożonych decyzjami 

administracyjnymi, ostateczna liczba obiektów ocenionych negatywnie ukształtowała się na poziomie 

19 (0,4% wszystkich obiektów poddanych kontroli).  

 

5.4 Stan sanitarny kąpielisk i pływalni 

  

W 2019 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nadzorem sanitarnym objęto 

36 kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin i objętych raportowaniem do Komisji Europejskiej 

oraz 18 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zgłoszonych przez organizatorów 

organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

Wydano łącznie 199 ocen jakości wody do kąpieli, w tym: 196 ocen o przydatności 

(159 dla kąpielisk, 37 dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli), 3 o nieprzydatności 

wody do kąpieli (2 dla kąpielisk w związku z wystąpieniem ponadnormatywnej liczby Enterokoków 

i z uwagi na zakwit sinic oraz dla 1 miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w związku 

z wystąpieniem ponadnormatywnej liczby Enterokoków).  

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w 2019 r. zewidencjonowano łącznie 87 pływalni: 

79 pływalni krytych (w tym 5 parków wodnych), 5 odkrytych i 3 mieszane. Nieczynne były 

4 pływalnie kryte. W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przeprowadzono łącznie 83 kontrole 

(95,4% obiektów) i tylko 2 obiekty otrzymały negatywną ocenę w zakresie stanu technicznego. 

W 2019 r. administratorzy pływalni borykali się z przekroczeniami parametrów jakości wody 

basenowej w zakresie parametrów fizykochemicznych: chloru związanego, chloru wolnego, 

chloroformu, azotanów, mętności oraz Σ THM. W przypadku wody wprowadzanej do niecek 

basenowych z systemu cyrkulacji, dużym problemem okazało się osiągnięcie normatywu dla chloru 

związanego i chloroformu. Natomiast, badania mikrobiologiczne wody z pływalni wykazywały 
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przekroczenie normatywu odnoszącego się do ogólnej liczby mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h, 

Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp. czy sporadycznie Escherichia coli. Przekroczenia ww. 

paramentów mikrobiologicznych miały charakter incydentalny i nie powtarzały się w kolejnych 

badaniach.  

W zaistniałych przypadkach z uwagi na zagrożenie dla zdrowia, kwestionowane niecki 

basenowe, zostały wyłączone z eksploatacji. Zarządzający pływalniami wdrażali natychmiastowe 

działania naprawcze w celu poprawy jakości wody oraz wykonywali kontrolne badanie wody, które 

przedstawiali organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

Monitorowano również jakości wody z instalacji wewnętrznej, tj. ciepłej wody użytkowej 

z natrysków pływalni w kierunku bakterii z rodzaju Legionella. W kilku przypadkach stwierdzono 

skażenie sieci wewnętrznej Legionella sp., co skutkowało wydaniem decyzji administracyjnych 

nakazujących czasowe wyłączenie natrysków do czasu doprowadzenia jakości wody w zakresie tego 

parametru do zgodnej z wymogami.  

Na podstawie badań laboratoryjnych wykonywanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz badań przekazywanych przez zarządzających poszczególnymi obiektami, właściwi 

państwowi inspektorzy sanitarni dokonali zbiorczej oceny rocznej jakości wody na pływalniach.  

Ogółem wydano 75 zbiorczych rocznych ocen jakości wody dla pływalni: sporządzono 

53 opinie pozytywne, 10 pozytywnych z zastrzeżeniami, natomiast 12 obiektów uzyskało ocenę 

negatywną (ze względu na wahanie parametrów fizykochemicznych: chloroformu, mętności 

i Σ THM). 

 

6. Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę 
 

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności w województwie kujawsko-

pomorskim była pozyskiwana z dwóch rodzajów ujęć: wody podziemnej oraz wody 

powierzchniowej, przy czym większość ujęć w regionie stanowiły ujęcia podziemne (99,5%). Wodą 

z ujęć powierzchniowych były zasilane 2 największe wodociągi: dla miasta Bydgoszczy i Torunia. 

Podstawowymi urządzeniami zaopatrzenia ludności miast i wsi w wodę przeznaczoną 

do spożycia były wodociągi publiczne. W 2019 roku organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

realizując bieżący nadzór sanitarny nad tymi obiektami, skontrolowały na terenie województwa 

398 urządzeń wodociągowych, co stanowiło 100% wszystkich urządzeń ujętych w ewidencji, a także 

93 inne podmioty zaopatrujące w wodę (95,9%). 

W 2019 roku w regionie odnotowano incydentalne zdarzenia deficytu wody lub spadku 

ciśnienia w wodociągu wynikające ze spadku wydajności ujęć lub dużego rozbioru wody 

(gł. W miesiącach letnich). W przypadku wystąpienia niedoboru, dokonywano zakupu wody z innego 

wodociągu. Sytuacja taka miała miejsce w wodociągu w pow. bydgoskim. 

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia na nadzorowanym terenie wykonywało 

siedem laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria o udokumentowanym 

systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

W 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim zgodę na wykonywanie takich badań posiadało 

15 laboratoriów zewnętrznych. 

W celu określenia czy woda była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, w 2019 roku organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach monitoringu jakości wody, pobrały do badań 

laboratoryjnych 2 574 próbki wody.  

Nieodpowiednia jakość wody (pojedyncze przekroczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne) 

spowodowana była m.in. brakiem modernizacji urządzeń i sieci wodociągowej, awariami urządzeń 

uzdatniających wodę oraz ich niewłaściwą eksploatacją i konserwacją. W wodociągach, w których 

stwierdzano przekroczenia, administratorzy podejmowali natychmiastowe działania naprawcze oraz 

zwiększali częstotliwość poboru dodatkowych prób wody w ramach kontroli wewnętrznej. Dzięki 

temu na bieżąco monitorowano skuteczność ich prowadzenia. 
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Dokonując oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia stwierdzano krótkotrwałe, okresowe 

przekroczenia, które spowodowały wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie 

stwierdzenia braku przydatności wody i nakazujących doprowadzenie do prawidłowej jakości wody 

(22). Przeprowadzone w roku 2019 badania wykazały przekroczenia bakterii grupy coli 

i enterokoków, wskazujące na nieodpowiednio prowadzone procesy uzdatniania wody, wtórne 

zanieczyszczenia po uzdatnianiu lub inne przyczyny, wpływające na skażenie mikrobiologiczne. 

Stwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne stwarzały pewne ryzyko zdrowotne, wobec czego 

konieczne było wprowadzenie ograniczenia w korzystaniu z wody jedynie do celów sanitarnych. 

W takich przypadkach 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 z jednostkami samorządowymi oraz podmiotami 

zarządzającymi urządzeniami wodociągowymi. 

W 2019 roku nieodpowiednia jakość wody w zakresie fizykochemicznym była najczęściej 

kwestionowana ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i żelaza oraz związaną z tym 

podwyższoną mętność. Fakt ten stanowił istotny problem eksploatacyjny, gdyż związki manganu 

i żelaza mogły powodować powstawanie osadów w systemach wodociągowych. Powyższe 

nie przekładało się na istotne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Najwięcej urządzeń 

dostarczających wodę o nieodpowiednich parametrach fizykochemicznych znajdowało się w grupie 

wodociągów o produkcji wody do 1 000 m3/dobę. W ciągu roku odnotowano także przekroczenia 

dopuszczalnych norm barwy i zawartości amonowego jonu. 

W większości wodociągów przeprowadzono (lub były w trakcie) badania w kierunku 

wstępnego stężenia substancji promieniotwórczych w wodzie. Otrzymane wyniki nie wykazały 

przekroczeń stężeń parametrów promieniotwórczych. 

W związku z zagrożeniami, jakie niesie za sobą występowanie bakterii Legionella 

sp. W wodzie ciepłej, pochodzącej z instalacji wewnętrznych i użytkowanej do celów higienicznych, 

wykonywano badania kontrolne na obecność pałeczek Legionella sp. W 2019 roku badaniami takimi 

objęto 59 obiektów (szpitale i budynki zamieszkania zbiorowego), pobierając w nich 229 próbek 

wody. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych zakwestionowano 20% próbek. 

Po przeanalizowaniu stopnia skolonizowania przez pałeczki Legionella sp. instalacji ciepłej wody, 

na właścicieli obiektów nałożono obowiązek podjęcia działań naprawczych, mających na celu 

wyeliminowanie zagrożenia spowodowanego obecnością tej bakterii w wodzie. Oprócz dezynfekcji 

termicznej sieci wewnętrznej, konieczne było też zastosowanie w kilku przypadkach dezynfekcji 

chemicznej. 

W ramach kontroli wewnętrznej w 2019 roku zarządzający placówkami oświatowymi 

(m.in. szkoły, internaty, domy dziecka, posiadające natryski) przeprowadzili badania (93) ciepłej 

wody użytkowej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody na obecność bakterii Legionella sp. 

W przypadku stwierdzenia skażenia sieci (16 – średnie, 15 – wysokie i b. wysokie), w ramach 

postępowania administracyjnego organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały decyzje obligujące 

stronę do doprowadzenia jakości ciepłej wody do wartości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w zakładach produkujących 

i wprowadzających środki spożywcze do obrotu 

 

W 2019 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pobrano do badań 3 951 próbek, 

z czego 3 836 stanowiły środki spożywcze, natomiast 68 materiały i wyroby przeznaczone 

do kontaktu z żywnością. Na podstawie uzyskanych wyników, zdyskwalifikowano za przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 64 próbki, tj. 1,6% wszystkich zbadanych produktów. Zdyskwalifikowane 

próbki stanowiły głównie wyroby produkcji krajowej oraz innych krajów UE, natomiast niewielki 

odsetek stanowiły próbki z importu. Zdecydowana większość zdyskwalifikowanych próbek, tj. 74% 

wynikała z zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Ponadto stwierdzono przekroczenia pestycydów, 
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mikotoksyn, związków polarnych, a także kwestionowano próbki soli z powodu niewłaściwych 

parametrów jodu dla soli kuchennej.  

W 2019 roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy w ramach 

Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), odnotowano 

119 powiadomień. Spośród łącznej liczby powiadomień, 86 stanowiły powiadomienia o charakterze 

alarmowym, 32 zostało zarejestrowanych jako powiadomienia informacyjne oraz 1 jako 

powiadomienie NEWS. Postępowania wyjaśniające prowadzone na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego w ramach przedmiotowego systemu dotyczyły w 10 przypadkach (8,40% odnotowanej 

liczby powiadomień RASFF) materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Pozostałe działania związane były z kwestionowaną żywnością.  

Produkty kwestionowano z uwagi na następujące zanieczyszczenia: 

 chemiczne - 43 powiadomienia,  

 biologiczne i mikrobiologiczne -59 powiadomień, 

 fizyczne - 10 powiadomień, 

 inne - 7 powiadomień. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zgłosił do Krajowego Punktu 

Kontaktowego RASFF w GIS 19 potencjalnie niebezpieczne produkty. 

Jedną z głównych przyczyn kwestionowania produktów był duży wskaźnik zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych. Do najczęstszej przyczyny kwestionowania wyrobów z uwagi 

na zanieczyszczenia chemiczne należały, m.in. przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydów, 

wykrycia substancji dodatkowych nieujętych w składzie, przekroczenie najwyższego dopuszczalnego 

poziomu mikotoksyn oraz migracje substancji.  

8. Higiena w zakładach produkujących i wprowadzających środki spożywcze do obrotu 

 

W roku 2019 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ewidencji Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej znajdowało się 30 385 obiektów żywnościowo-żywieniowych, spośród których 

skontrolowano 9 153. W przypadku 7 033 obiektów dokonano oceny ich stanu sanitarnego. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli stanu sanitarnego w zakładach produkcji i obrotu środkami 

spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością 211 zakładów 

uznano za niezgodne z obowiązującymi wymaganiami, co stanowiło 2,3% ogółu skontrolowanych. 

Nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli zakładów dotyczyły najczęściej:  

 porządku w pomieszczeniach socjalnych,  

 warunków do higienicznego mycia rąk i sprzętu pomocniczego,  

 warunków do przechowywania odzieży osobistej i roboczej,  

 zapisów realizacji zasad GHP/GMP,  

 warunków przyjmowania, segregacji i magazynowania żywności,  

 krzyżowanie prac oraz dróg technologicznych „czystych i brudnych”,  

 czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i miejscach 

sprzedaży,  

 wprowadzanie do obrotu środków spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej, w tym 

po terminie przydatności do spożycia. 

 

W 2019 roku grupą obiektów o najgorszym stanie sanitarnym były wytwórnie substancji 

dodatkowych, co związane jest z niewielką liczbą zatwierdzonych zakładów - 2, z czego 

skontrolowano 1 zakład, który był niezgodny. Równie duży odsetek zakładów niezgodnych stanowiły 

zakłady garmażeryjne, co w porównaniu do lat ubiegłych wskazuje na pogorszenie stanu sanitarnego 

w tym obszarze. Dość znaczny odsetek obiektów niezgodnych odnotowano podobnie jak w latach 

ubiegłych w piekarniach (8,6%), wytwórniach koncentratów spożywczych (8,3%) i ciastkarniach 

(6,9%). Pogorszenie stanu sanitarnego stwierdzono również w grupie zakładów przemysłu zbożowo-
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młynarskiego (5,5%), przetwórniach owocowo-warzywnych i grzybowych (3,4%), jak również 

w obiektach ruchomych i tymczasowych, gdzie odsetek obiektów niezgodnych wyniósł 0,6%. 

Niewielkie pogorszenie na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwujemy również w zakładach 

żywienia zbiorowego typu otwartego (4,3%), innych wytwórniach żywności (0,9%), zakładach 

żywienia zbiorowego typu zamkniętego (0,9%) i w kioskach (0,7%).  

 

9. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych i zakażeń w województwie kujawsko-pomorskim w 

2019 roku. 

 

Ocenę sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych i zakażeń oraz realizację 

szczepień ochronnych opracowano na podstawie danych gromadzonych w ramach rutynowego 

nadzoru epidemiologicznego przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

W roku 2019, w województwie kujawsko-pomorskim, sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 

i zakażeń podlegających obowiązkowi zgłaszania była zróżnicowana, ale ocenić ją można jako 

stabilną. W dalszym ciągu, niekorzystnym dla realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych 

i w perspektywie, dobrej dla wielu chorób sytuacji epidemiologicznej, jest zjawisko uchylania się 

i rezygnacji ze szczepień.  

 

Podobnie jak w latach poprzednich, obserwowane cykliczne różnice zapadalności 

potwierdzały zmienność okresową występowania niektórych chorób lub były kontynuacją 

wcześniejszych trendów. Wzrost zapadalności w przypadku niektórych chorób może być 

następstwem poprawy czułości nadzoru lub zmian w zakresie definicji zachorowań przyjętych 

na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.  

Nie wystąpiły w regionie zachorowania na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne, jak 

cholera, dżuma, wąglik, wścieklizna, wirusowe gorączki krwotoczne. Nie rejestrowano błonicy, 

poliomyelitis i tężca, dla których sytuacja epidemiologiczna jest korzystna dzięki obowiązkowym 

szczepieniom ochronnym. Nie notowano malarii. Odnotowano zawleczenia dwóch przypadków dengi 

klasycznej, jednego zachorowania na dur brzuszny oraz jednego przypadku czerwonki bakteryjnej, 

a także trzech przypadków wzw-A. 

W ramach nadzoru epidemiologicznego monitorowano sytuację epidemiologiczną grypy 

i zachorowań grypopodobnych.  

Systematycznie realizowany był program nadzoru epidemiologicznego nad gruźlicą. 

W obszarze zakażeń związanych z opieką zdrowotną, w porównaniu z danymi za rok 2018, 

odnotowano mniejszą liczbę identyfikacji opornych szczepów Klebsiella pneumoniae typu „New 

Delhi” (NDM). 

 

Dane epidemiologiczne dotyczące wybranych chorób zakaźnych notowanych w kraju 

i w województwie kujawsko-pomorskim, zostały przedstawione w poniższych tabelach. 
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Wybrane choroby zakaźne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015 – 2019 

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności.  
 

Lp

. 
Jednostka chorobowa 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1 
Inne salmonelozy (zakażenia 

pozajelitowe) 
20 0,96 31 1,49 29 1,39 28 1,35 28 1,35 

2 Dur brzuszny 1 0,05             1 0,05 

3 Dury rzekome A, B, C                     

4 
Czerwonka bakteryjna 

(szigeloza) 
2 0,10     1 0,05 1 0,05 2 0,10 

5 
Bakteryjne zatrucia 

pokarmowe ogółem 
472 22,58 503 24,13 450 21,60 530 25,48 371 17,84 

6 
Bakt. zatrucia pokarmowe 

salmonelozowe 
431 20,62 478 22,93 410 19,68 487 23,41 354 17,02 

7 
Inne bakteryjne zakażenia 

jelitowe ogółem 
798 38,18 647 31,04 675 32,41 900 43,27 978 47,02 

8 
Wirusowe zakażenia jelitowe 

ogółem 
3531 

168,9

5 
2578 

123,6

7 
3474 

166,7

8 
3816 

183,4

7 
2719 130,73 

9 

Meningokokowe i inne bakt. 

zap. opon mózgowych i 

mózgu ogółem 

63 3,01 63 3,02 38 1,82 38 1,83 38 1,83 

10 
Wirusowe zap. opon 

mózgowych i mózgu  
63 3,01 61 2,93 78 3,74 92 4,42 70 3,37 

11 Płonica (szkarlatyna) 2060 98,56 1252 60,06 870 41,77 1137 54,67 1387 66,69 

12 Odra 1 0,05 1 0,05     7 0,34 21 1,01 

13 Różyczka 142 6,79 59 2,83 24 1,15 20 0,96 12 0,58 

14 Ospa wietrzna 12930 
618,6

6 
8969 

430,2

7 
11308 

542,8

9 
9900 

475,9

8 
9935 477,66 

15 
Wirusowe zapalenie wątroby 

typu A 
2 0,10 3 0,14 107 5,14 103 4,95 46 2,21 

16 
Wirusowe zapalenie wątroby 

typu B ostre 
3 0,14 2 0,10 2 0,10 1 0,05 1 0,05 

17 
Wirusowe zapalenie wątroby 

typu B  przewlekłe i BNO 
328 15,69 271 13,00 257 12,34 220 10,58 243 11,68 

18 
Wirusowe zapalenie wątroby 

typu C ostre 
        1 0,05 

19 
Wirusowe zapalenie wątroby 

typu C  przewlekłe i BNO 
        274 13,17 

20 

Wirusowe zapalenie wątroby 

typu B + C (zakażenie 

mieszane) 

2 0,10 1 0,05 2 0,10         

21 

Wirusowe zapalenie wątroby 

inne 

i nie określone 

            1 0,05     

22 
Świnka (nagminne zapalenie 

przyusznic) 
190 9,09 104 4,99 92 4,42 86 4,13 73 3,51 

23 Krztusiec 450 21,53 559 26,82 331 15,89 158 7,60 70 3,37 

24 Tężec                     

25 Borelioza z Lyme ogółem 399 19,09 605 29,02 545 26,17 368 17,69 563 27,07 

26 
Borelioza z Lyme 

neuroborelioza 
        12 0,58 

27 Malaria (zimnica)     1 0,05 1 0,05         

28 Włośnica                     



 

16  

Lp

. 
Jednostka chorobowa 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

29 AIDS 4 0,19 1 0,05     3 0,14 14 0,67 

30 Nowo wykryte zakażenia HIV 39 1,87 34 1,63 33 1,58 35 1,68 55 2,64 

31 
Grypa i podejrzenia grypy - 

ogółem 
252920 

12101,

48 
280272 

13445,

37 
294145 

14121,

66 
315249 

15156,

81 

 25245

1 

 12169,1

5 

32 
W tym u dzieci w wieku 0 – 

14 lat 
126050 

39845,

23 
140459 

44789,

08 
145136 

46217,

24 
143903 

45723,

55 

119547

  

 38070,1

1 

33 
Grypa - ogółem (przyp. potw. 

laboratoryjnie) 
51 2,44 194 9,31 101 4,85 157 7,55 277 13,32 

34 
W tym u dzieci w wieku 0 – 

14 lat 
3 0,95 64 20,41 17 5,41 24 7,63 63 20,02 

35 Gruźlica 306 14,64 269 12,90 236 11,33 234 11,25 238  11,47 
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Wybrane choroby zakaźne w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach 2018 – 2019 

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności. 
 

Lp

. 
Jednostka chorobowa 

woj. kujawsko-pomorskie Polska 

2019 2018 2019 2018 

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

1 
Inne salmonelozy (zakażenia 

pozajelitowe) 
28 1,35 28 1,35 315 0,82 306 0,80 

2 Dur brzuszny 1 0,05     3 0,01 2 0,01 

3 Dury rzekome A, B, C         1   6 0,02 

4 
Czerwonka bakteryjna 

(szigeloza) 
2 0,10 1 0,05 9243 24,06 9957 25,92 

5 
Bakteryjne zatrucia 

pokarmowe ogółem 
371 17,84 530 25,48 9 382 24,42 10161 26,45 

6 
Bakt. zatrucia pokarmowe 

salmonelozowe 
354 17,02 487 23,41 8928 23,24 9651 25,12 

7 
Inne bakteryjne zakażenia 

jelitowe ogółem 
982 47,21 900 43,27 15044 39,14 15364 40,00 

8 
Wirusowe zakażenia jelitowe 

ogółem 
2719 130,73 3816 183,47 62174 161,86 48577 126,46 

9 

Meningokokowe i inne bakt. 

zap. opon mózgowych i mózgu 

ogółem 

38 1,83 38 1,83 623 1,63 873 2,27 

10 
Wirusowe zap. opon 

mózgowych i mózgu 
70 3,37 92 4,42 1318 3,43 1533 3,99 

11 Płonica (szkarlatyna) 1387 66,69 1137 54,67 20 838 54,25 18781 48,89 

12 Odra 21 1,01 7 0,34 1492 3,88 359 0,93 

13 Różyczka 12 0,58 20 0,96 292 0,76 437 1,14 

14 Ospa wietrzna 9935 477,66 9900 475,98 180 487 469,86 149565 389,36 

15 
Wirusowe zapalenie wątroby 

typu A 
46 2,21 103 4,95 1065 2,77 1455 3,79 

16 
Wirusowe zapalenie wątroby 

typu B ostre 
1 0,05 1 0,05 46 0,12 40 0,10 

17 
Wirusowe zapalenie wątroby 

typu B  przewlekłe i BNO 
243 11,68 220 10,58 2814 7,33 3156 8,22 

18 
Wirusowe zapalenie wątroby 

typu C ostre 
1 0,05   58 0,15   

19 

Wirusowe zapalenie wątroby 

typu C 

– przew. i BNO 

274 13,17 251 12,07 3 341 8,70 3442 8,96 

20 

Wirusowe zapalenie wątroby 

typu B + C (zakażenie 

mieszane) 

        11 0,03 16 0,04 

21 

Wirusowe zapalenie wątroby 

inne  

i nie określone 

    1 0,05 15 0,04 8 0,02 

22 
Świnka (nagminne zapalenie 

przyusznic) 
73 3,51 86 4,13 1 338  3,48  1 585  4,13  

23 Krztusiec 70 3,37 158 7,60 1 626 4,23 1548 4,03 

24 Tężec         18 0,05 8 0,02 

25 Borelioza z Lyme ogółem 563 27,07 368 17,69 20 614 53,66 20150 52,46 

26 
Borelioza z Lyme 

neuroborelioza 
12 0,58    309 0,80      

27 Malaria (zimnica)         25 0,07 28 0,07 
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Lp

. 
Jednostka chorobowa 

woj. kujawsko-pomorskie Polska 

2019 2018 2019 2018 

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

28 Włośnica         2 0,01 2 0,01 

29 AIDS 14 0,67 3 0,14 123 0,32 118 0,31 

30 Nowo wykryte zakażenia HIV 55 2,64 35 1,68 1 751 4,56 1351 3,52 

31 
Grypa i podejrzenia grypy - 

ogółem 
 252451  12169,15 315249 15156,81 4 789 827 12469,24 5239293 13639,33 

32 
W tym u dzieci w wieku 0 – 14 

lat 
119547   38070,11 143903 45723,55 2 176 189 37230,71 2297454 39305,34 

33 
Grypa - ogółem (przyp. potw. 

laboratoryjnie) 
277 13,32 157 7,55     

34 
W tym u dzieci w wieku 0 – 14 

lat 
63 20,02 24 7,63     

35 Gruźlica 238  11,47 234 11,25     

 

 

 

Wykonawstwo szczepień ochronnych  

 

Opracowany na 2019 rok Program Szczepień Ochronnych, nie wprowadził w stosunku 

do roku 2018, zasadniczych zmian – realizowano obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko tym 

samym chorobom zakaźnym, w tych samych grupach wiekowych, za wyjątkiem szczepień przeciwko 

odrze, śwince i różyczce. W tym przypadku, przesunięto podanie drugiej dawki (przypominającej) 

szczepionki z 10 na 6 rok życia, w celu zapewnienia ochrony dzieciom przed rozpoczęciem nauki. 

Powyższe zostało podyktowane sytuacją epidemiologiczną odry w Europie. 

W województwie kujawsko-pomorskim szczepienia ochronne prowadzono w 450 punktach 

szczepień: w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w oddziałach noworodkowych oraz 

w podmiotach wykonujących szczepienia ochronne osób narażonych w sposób szczególny 

na zakażenie. Obowiązkiem szczepień ochronnych w roku 2019 objęta była populacja 394 913 osób 

od 1 do 19 roku życia. 

Szczegółowa analiza przebiegu szczepień ochronnych w 1 roku życia wskazała, 

że obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu 

B realizowane były w regionie na poziomie zbliżonym do rejestrowanego w roku 2018. 

W analizowanej grupie wiekowej nadal obserwowane są tendencje spadkowe w wykonawstwie 

szczepień przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz zakażeniu Haemophilus 

influenzae typu b. W stosunku do roku 2018, zanotowano w województwie spadek wykonawstwa 

wyżej wymienionych szczepień o 0,7 punktu procentowego. W roku 2019 szczepienia przeciwko 

pneumokokom (wprowadzone do Programu Szczepień Ochronnych w 2017 roku), realizowane były 

w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie o 1,6 punktu procentowego niższym, niż w roku 

2018.  

Stan wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych w 2 roku życia utrzymuje się od wielu 

lat na zbliżonym poziomie, przekraczającym średnie wartości krajowe. Szczegółowa analiza 

realizacji szczepień ochronnych w tej grupie wiekowej wskazała jednak nieznacznie niższy poziom 

wykonawstwa w porównaniu do roku 2018. W 2019 roku obserwowano spadek realizacji szczepień 

przeciwko odrze, śwince i różyczce w 13 – 15 miesiącu życia, które realizowane były 

w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie o 1,3 punktu procentowego niższym, niż w roku 

poprzednim. Powyższa sytuacja jest między innymi wynikiem dalszego rozpowszechniania przez 

ruchy antyszczepionkowe nieprawdziwych informacji, wiążących szczepionkę przeciwko odrze, 

śwince i różyczce z występowaniem autyzmu u dzieci w okresie wczesnodziecięcym oraz 
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zmniejszeniem się w analizowanym roku liczby przypadków zachorowań na odrę i tym samym 

mniejszymi obawami przed zachorowaniem na odrę. 

W roku 2019 szczepienia w populacji dzieci i młodzieży szkolnej, realizowane były 

w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie niższym w stosunku do roku 2018. Podobnie, jak 

w roku 2018, najwyższe odsetki uodpornienia uzyskano w przypadku szczepień przeciwko błonicy, 

tężcowi i krztuścowi w 14 roku życia (90,5%) oraz w przypadku szczepień przeciwko odrze, śwince 

i różyczce w 10 roku życia (87,8%) – pomimo spadku poziomu zaszczepienia w stosunku do roku 

poprzedniego o 3 punkty procentowe. Wysoki poziom uodpornienia w stosunku do średnich wartości 

krajowych rejestrowanych w latach poprzednich notowano też u 19-latków szczepionych przeciwko 

błonicy i tężcowi, pomimo obniżenia odsetka zaszczepienia w województwie o 3,4 punktu 

procentowego, w porównaniu do roku 2018.  

Najniższe odsetki zaszczepienia uzyskano w przypadku szczepień przeciwko błonicy, tężcowi, 

krztuścowi oraz poliomyelitis w 6 r. ż. (82,7%), na co niewątpliwie miały wpływ wartości 

odnotowane w powiecie bydgoskim (72,8%) oraz toruńskim (79,9%), tj. w powiatach, gdzie 

rejestrowano największą liczbę osób uchylających się od szczepień. Najwyższy poziom zaszczepienia 

przeciwko wyżej wymienionym jednostkom chorobowym stwierdzono w analizowanej grupie 

wiekowej, w powiecie aleksandrowskim (97,5%). 

W dalszym ciągu obserwuje się dużą zmienność w zakresie liczby wykonanych szczepień 

poekspozycyjnych (tężec, wścieklizna), szczepień obowiązkowych osób narażonych w sposób 

szczególny na zakażenie oraz zalecanych. 

W roku 2019 roku, w stosunku do roku 2018, nastąpił wzrost o 11% liczby osób 

zaszczepionych przeciwko ospie wietrznej. W analizowanym okresie zarejestrowano spadek liczby 

osób poddanych szczepieniom przeciwko zakażeniom pneumokokowym w ramach szczepień 

zalecanych, w związku z wprowadzeniem do Programu Szczepień Ochronnych uodpornienia 

przeciwko pneumokokom wszystkich dzieci urodzonych po 31.12.2016 roku. 

Zalecane szczepienia przeciwko biegunce rotawirusowej u niemowląt (odpłatne dla pacjenta) 

wykonywane są na przestrzeni ostatnich lat na zbliżonym poziomie. Dane wskazują, że dzięki 

skutecznie prowadzonym działaniom edukacyjnym, szczepieniem chroniącym przed ciężkimi 

przypadkami zakażeń rotawirusami i hospitalizacją, obejmuje się rocznie na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego około 25% niemowląt w wieku od 6 do 24 tygodnia życia. W 2019 roku, 

w stosunku do roku 2018, tylko o 1,5% zwiększeniu uległa liczba osób poddanych szczepieniom 

przeciwko grypie. W analizowanym okresie zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 639 osób, z czego 

488 osób ze względu na styczność i narażenie na zakażenie wścieklizną, tj. o 7% więcej w stosunku 

do roku poprzedniego.  

W dalszym ciągu najczęściej szczepienia przeciwko wściekliźnie były wynikiem narażenia 

na zakażenie w wyniku pokąsania przez nieznane psy i koty, w nieznacznym procencie zwierzęta 

dziko żyjące. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zapobiegania wściekliźnie wymaga nadal 

ciągłego monitorowania oraz intensywnego edukowania społeczeństwa w zakresie profilaktyki.  

Analiza realizacji zalecanych szczepień ochronnych w stosunku do roku 2018, wskazuje 

na spadek wykonania szczepień związanych z międzynarodowym ruchem turystycznym, takich jak 

szczepienie przeciwko żółtej gorączce oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. W stosunku 

do roku 2018, o 35,5% zwiększeniu uległa liczba osób zaszczepionych przeciwko kleszczowemu 

zapaleniu mózgu. Wzrost ten jest między innymi efektem wzmożonych działań edukacyjnych 

związanych z profilaktyką chorób przenoszonych przez kleszcze oraz wzrostem świadomości 

społeczeństwa. Zróżnicowanie w zakresie realizacji szczepień zalecanych wynika między innymi 

z bieżącej sytuacji epidemiologicznej określonych chorób zakaźnych, realizacji samorządowych 

programów zdrowotnych, prezentacji niektórych zagrożeń epidemiologicznych w środkach 

masowego przekazu, akceptacji społecznej szczepień oraz częstotliwości podróżowania w określone 

rejony świata. 
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Korzystna sytuacja epidemiologiczna wielu chorób zakaźnych, którą osiągnięto dzięki 

prowadzeniu szczepień ochronnych powoduje, że społeczeństwo i realizatorzy szczepień coraz więcej 

uwagi poświęcają bezpieczeństwu szczepień i niepożądanym odczynom poszczepiennym – 

niekorzystnym reakcjom organizmu, mogącym wystąpić po szczepieniu. 

W Polsce od ponad 20 lat funkcjonuje uregulowany prawnie obowiązek zgłaszania i rejestracji 

niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), które są kluczowym narzędziem służącym do 

oceny bezpieczeństwa szczepień. W roku 2019 zarejestrowano w województwie kujawsko-

pomorskim 228 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych, tj. tylko o 1 przypadek 

więcej niż w roku 2018. 
 

Niepożądane odczyny poszczepienne w województwie kujawsko-pomorskim 

w latach 2015 – 2019, liczba zgłoszeń. 

 
Przypuszczać należy, że na ustabilizowanie się liczby rejestrowanych przypadków NOP 

wpływ miały: sukcesywnie zwiększana czułość nadzoru sprawowanego nad NOP przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wieloletni, wzmożony nadzór nad egzekwowaniem obowiązku 

ich zgłaszania przez lekarzy. Wśród zgłoszonych w analizowanym okresie przypadków NOP, 97,4% 

zakwalifikowano jako łagodne, co oznacza, że w roku 2019 udział NOP o charakterze poważnym 

i ciężkim był o 3,1 punktów procentowych mniejszy, niż w roku 2018. Część zgłoszonych 

niepożądanych odczynów poszczepiennych, to objawy występujące u pacjenta, które pozostają 

w koincydencji czasowej ze szczepieniem. Wszystkie osoby, u których wystąpił niepożądany odczyn 

poszczepienny, otrzymały stosowne do występujących objawów leczenie i objęte zostały 

indywidualnym nadzorem epidemiologicznym. We wszystkich zarejestrowanych przypadkach 

niepożądanych odczynów poszczepiennych nastąpił pełny powrót do zdrowia.  

W celu utrzymania immunogenności szczepionek organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

prowadziły również stały nadzór nad przechowywaniem, dystrybucją i transportem szczepionek, 

w zakresie zachowania oraz monitorowania łańcucha chłodniczego. 

Zagrożeniem dla realizacji szczepień ochronnych są intensyfikujące się w ostatnich latach 

działania ruchów antyszczepionkowych, które znalazły się w rankingu największych zagrożeń dla 

zdrowia ludzkości w roku 2019, ujętych w nowym 5-letnim planie strategicznym Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO) – „13 th General Programme of Work”- na lata 2019 – 2023, przyjętym 

do realizacji w roku 2018. Ich zastrzeżenia dotyczą kwestii bezpieczeństwa i skuteczności 

szczepionek oraz problemów związanych z wolnościami obywatelskimi.  
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Osoby niepoddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym oraz osoby uchylające się od obowiązku szczepień 

ochronnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015 – 2019 (liczba osób wg stanu na koniec roku 

kalendarzowego). 

 
Za osoby uchylające się od szczepień ochronnych, uznaje się osoby sprawujące pieczę nad osobą 

małoletnią lub bezradną albo jej opiekunów oraz osoby dorosłe. Osoby niepoddane szczepieniom, 

to faktycznie niezaszczepione dzieci, młodzież i dorośli. 

Analiza przeprowadzona za rok 2019 roku wykazała, że w województwie kujawsko-

pomorskim, od obowiązku wykonania szczepień ochronnych uchylało się 1 886 osób, co skutkowało 

niezaszczepieniem 1 427 osób, tj. 0,36% populacji podlegającej szczepieniom w roku 2019 

(w roku 2018 w wyniku uchylania się od obowiązku szczepień nie zaszczepiono 0,32% populacji 

podlegającej szczepieniom obowiązkowym). W odniesieniu do roku 2018, liczba osób uchylających 

się od wyżej wymienionego obowiązku wzrosła o 19,6 % (wzrost ten był jednak mniejszy niż w roku 

2018). W wyniku uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych nie zaszczepiono o 17,6% 

więcej osób niż w roku poprzednim. W roku 2019, w stosunku do roku 2018, na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego obserwowano nieznaczne zmniejszenie się eskalacji zjawiska uchylania się 

od szczepień. Podobnie jak w roku 2018, największą liczbę osób uchylających się od obowiązku 

szczepień ochronnych zarejestrowano na terenie powiatu toruńskiego (30,28% ogółu uchylających się 

od szczepień w województwie) oraz w powiecie bydgoskim (22,96% ogółu uchylających się 

od szczepień w województwie).  

Niezaszczepieni w wyżej wymienionych powiatach stanowili 53,23% ogółu 

niezaszczepionych w województwie kujawsko-pomorskim wskutek uchylania się od obowiązku 

szczepień ochronnych (na poziomie zbliżonym do roku 2018). Podobnie, jak w roku 2018, 

najczęstszą przyczyną uchylania się od obowiązku szczepień był wpływ ruchów 

antyszczepionkowych (53,2% osób uchylających się, w przypadku których jednoznacznie wskazano 

przyczynę uchylania się od obowiązku szczepień i 45,7% przypadków, w których przyczyna 

uchylania się od obowiązku szczepień była nieznana tj. nie została ujawniona, jednak nie można 

wykluczyć, iż w tej grupie dominują osoby pozostające pod wpływem przekazów ruchów 

antyszczepionkowych). Tylko 1,1% stanowiły osoby o odrębności kulturowej, religijnej lub etnicznej, 

będące pod wpływem środowisk propagujących medycynę alternatywną oraz osoby, u których 

wystąpił wcześniej NOP.  

W 2019 roku w celu wyegzekwowania wykonania obowiązku szczepień ochronnych przez 

osoby uchylające się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Państwowa Inspekcja 

Sanitarna wystawiła: 445 upomnień (w roku 2018 – 609) zawierających wezwanie do wykonania 
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obowiązku szczepień oraz 319 tytułów wykonawczych (w roku 2018 – 477), skierowano 319 

wniosków do wojewody o egzekucję administracyjną obowiązku szczepień (w roku 2018 – 471), 

prowadzono 122 postępowania dotyczące zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji 

administracyjnej (w roku 2018 – 219). Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy 

wydał 76 postanowień w związku z zarzutami strony na postanowienia państwowych powiatowych 

inspektorów sanitarnych o uznaniu zarzutów za nieuzasadnione (w roku 2018 – 151).  

Rosnąca liczba przeciwników szczepień nie wpłynęła dotychczas znacząco na zmianę procentowej 

wyszczepialności dzieci w województwie kujawsko-pomorskim, a tym samym na stan 

bezpieczeństwa epidemiologicznego naszego regionu w zakresie chorób zakaźnych. 

Niekorzystne zjawisko uchylania się i rezygnacji ze szczepień wymaga nadal od służb 

sanitarnych zwiększonej aktywności w zakresie nadzorowania szczepień obowiązkowych oraz ciągłej 

współpracy z lekarzami i pielęgniarkami przeprowadzającymi szczepienia. Ważnym elementem 

pozostaje nadal zachęcanie lekarzy i pielęgniarek do jeszcze lepszej współpracy z rodzicami w celu 

zmiany postaw osób nieprzekonanych do szczepień.  

Dobrą praktyką w zakresie edukacji społeczeństwa są lokalne i ogólnopolskie akcje popularyzujące 

szczepienia ochronne. Przykładem wyżej wym. działań jest akcja informacyjna „Zaszczep w sobie 

chęć szczepienia” przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów 

w dziedzinie wakcynologii. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie zaufania społeczeństwa do działań 

na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności 

zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień ochronnych 

oraz wzrost poziomu wiedzy dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień. Akcja 

ta, kontynuowana również na terenie województwa kujawsko-pomorskiego stanowi długofalowy 

projekt Państwowej Inspekcji Sanitarnej celowany na promocję szczepień ochronnych.  

Należy również zwrócić uwagę na potrzebę prowadzenia powszechnej akcji edukacyjnej 

dotyczącej wartości, celowości oraz bezpieczeństwa szczepień ochronnych nie tylko w stosunku 

do rodziców, a także w stosunku do uczniów. 

 

Wybrane choroby zakaźne objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych 

Światowe programy eradykacji i eliminacji chorób  

 

Nadzór nad chorobami zakaźnymi, którym zapobiega się poprzez szczepienia ochronne spełnia 

istotną rolę, ze względu na fakt, że dane o zapadalności na te choroby, mają bezpośrednie przełożenie 

na politykę szczepień, a sytuacja epidemiologiczna takich chorób, jak: błonica, tężec, krztusiec, 

poliomyelitis, odra, świnka i różyczka zależna jest w znacznym stopniu od poziomu realizacji 

szczepień. Spośród chorób objętych Programem Szczepień Ochronnych, w 2019 roku, w 

województwie kujawsko-pomorskim nie wystąpiły zachorowania na błonicę, tężec i poliomyelitis. 

W ramach koordynowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programu eradykacji 

poliomyelitis, kontynuowano nadzór i monitoring ostrych porażeń wiotkich u dzieci do lat 14. 

Do nadzoru zgłoszono 3 przypadki ostrych porażeń wiotkich u dzieci w tym wieku. Szczepienia 

przeciw poliomyelitis realizowane są w ramach PSO, u dzieci, w 4 dawkowym schemacie 

uodpornienia (3 dawki szczepienia podstawowego i 1   przypominająca). 

Stałemu monitorowaniu, w ramach światowego programu WHO Eliminacja odry/różyczki, 

podlegały przypadki odry oraz zachorowania na różyczkę. W województwie kujawsko-pomorskim, 

w 2019 roku odnotowano 21 przypadków odry. To 3-krotnie więcej niż w roku 2018.  

Wzrost liczby zachorowań odzwierciedlał tendencję krajową i był związany ze wzrostem 

liczby zachorowań na odrę z całym regionie europejskim. 11 zachorowań potwierdzono badaniami 

laboratoryjnymi, w tym 3 u osób narodowości ukraińskiej. Zapadalność 1,01 była ponad 3,5-krotnie 

niższa od notowanej w kraju. W ramach działań zapobiegających przypadkom wtórnym odry, 

w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 roku, poekspozycyjnie podano 85 dawek szczepionki 

przeciwko odrze, śwince i różyczce.  
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Celem programu Eliminacja odry/różyczki jest także zahamowanie transmisji wirusa różyczki 

w środowisku oraz eliminacja zakażeń u ciężarnych kobiet. W roku 2019 roku w województwie 

kujawsko-pomorskim odnotowano 13 zachorowań na różyczkę. Zapadalność wyniosła 0,58 i była 

nieco niższa od krajowej – 0,76. Laboratoryjnie nie potwierdzono żadnego zachorowania.  

2015 2016 2017 2018 2019

Województwo 6,79 2,83 1,15 0,96 0,58

Polska 5,27 2,88 1,24 1,14 0,76
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W przypadku takich chorób zakaźnych wieku dziecięcego, jak: świnka, krztusiec i ospa 

wietrzna obserwujemy zjawisko zmienności okresowej występowania choroby. 

Od czasu wprowadzenia w roku 2003 powszechnych szczepień ochronnych przeciw odrze, 

śwince i różyczce z użyciem szczepionki skojarzonej, obserwujemy systematyczny spadek 

zachorowań na świnkę. Dynamika tego procesu uległa spowolnieniu w latach 2016-2018.  

W 2019 roku zapadalność na świnkę wyniosła 3,51 i była najniższa od roku 2015. Podobnie, 

jak w latach poprzednich, najwięcej zachorowań, odnotowano u dzieci w grupach wiekowych 1-4 i 5-

9 lat (łącznie ponad 60%). Zachorowania osób dorosłych stanowiły ponad 20% wszystkich 

przypadków. Osoby nieszczepione lub z brakiem udokumentowanych szczepień stanowiły ponad 

1/4 zgłoszonych zachorowań.  

2015 2016 2017 2018 2019

Województwo 0,05 0,00 0,00 0,34 1,01

Polska 0,1 0,02 0,07 0,93 3,88
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2015 2016 2017 2018 2019

Województwo 9,09 4,99 4,42 4,13 3,51

Polska 5,74 5,15 4,35 4,13 3,48
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Krztusiec to także choroba, której można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne, 

charakteryzująca się cyklicznymi zmianami występowania. Uodpornienie przeciw krztuścowi 

realizowane jest jako szczepienie podstawowe (4 dawki) oraz przypominające (2 dawki).  

W przypadku krztuśca, występuje zjawisko naturalnego (fizjologicznego) zanikania 

odporności, uzyskanej zarówno w wyniku szczepienia jak i po przechorowaniu, dlatego w 2016 roku 

wprowadzono do Programu Szczepień Ochronnych drugą dawkę szczepienia przypominającego, 

u dzieci w 14 roku życia. W celu utrzymania odporności przeciw krztuścowi, zalecane są kolejne 

szczepienia przypominające w 19 r. ż., a dla osób dorosłych – szczepienie co 10 lat. 

W 2019 roku odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim 69 zachorowań 

na krztusiec, to ponad 2-krotnie mniej niż w roku 2018 i najmniej od roku 2016. Zapadalność 

3,32 była niższa od krajowej (4,23). Przypadki zachorowań potwierdzone laboratoryjnie stanowiły 

ponad 32% wszystkich. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Województwo 21,53 26,82 15,89 7,60 3,32

Polska 12,89 17,77 7,98 4,04 4,23
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W 2019 roku odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim 9 935 zachorowań na ospę 
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wietrzną. Zapadalność 477,66 kształtowała się na poziomie roku 2018 i była zbliżona do krajowej – 

469,86. Tak, jak w poprzednich latach, najwięcej zachorowań notowano u dzieci i młodzieży do lat 

14 – ponad 92% wszystkich przypadków. Szczepienie przeciw ospie wietrznej realizowane jest 

w ramach Programu Szczepień Ochronnych w grypie dzieci narażonych w sposób szczególny 

na zakażenie.  
 

 
 

Zatrucia i zakażenia pokarmowe wywołane przez czynniki biologiczne 

 

Zatrucia i zakażenia pokarmowe są to jednostki chorobowe niejednorodne pod względem 

etiologicznym i klinicznym, których wspólną cechą jest droga szerzenia się zakażenia. Zarówno 

w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się stanowią one ważną rolę w zdrowiu publicznym. 

Zapadalność na te jednostki chorobowe jest związana nie tylko z warunkami sanitarno-higienicznymi 

produkcji i obrotu żywności, a także z higieną przygotowywania i spożywania potraw 

w środowiskach domowych oraz, ze względu na występowanie ognisk epidemicznych chorób 

przenoszonych drogą pokarmową w placówkach ochrony zdrowia, miarą przestrzegania procedur 

sanitarno-higienicznych w tych obiektach.  

W województwie kujawsko-pomorskim, w roku 2019, w odniesieniu do roku 2018, 

odnotowano spadek zapadalności na bakteryjne zatrucia pokarmowe ogółem. W dalszym ciągu 

obserwowana jest tendencja wzrostowa zapadalności na inne bakteryjne zakażenia jelitowe ogółem, 

w tym o etiologii Clostridioides difficile, ale dynamika tego wzrostu jest mniejsza, niż notowana 

w latach 2017-2018. W przypadku zakażeń jelitowych o etiologii wirusowej, odnotowano znaczy 

spadek liczby zgłoszonych zachorowań.  
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Ogółem odnotowano 371 przypadków bakteryjnych zatruć pokarmowych. To najmniej 

od roku 2015. Zapadalność 17,84 była niższa od krajowej – 24,42. 

Od wielu lat, zasadniczym czynnikiem etiologicznym bakteryjnych zatruć pokarmowych 

są odzwierzęce typy pałeczek Salmonella. Udział zatruć o etiologii salmonelozowej wyniósł w roku 

2019 ponad 95%. Odnotowano 10 zachorowań w ogniskach i 344 przypadki sporadyczne. 

Za zachorowania w ogniskach odpowiedzialny był typ S. enerica oraz serotyp S. Enteritidis.  

W 198 przypadkach sporadycznych zatruć pokarmowych, czynnikiem etiologicznym były 

pałeczki jelitowe Salmonella z grupy serologicznej D, w tym pałeczki serotypu Salmonella Enteritidis 

– 131. Nie określono serogrupy/serotypu pałeczek Salmonella w 87 przypadkach.  

Podobnie jak w roku 2018, nośnikami pokarmowymi sporadycznych zatruć pokarmowych 

o etiologii Salmonella były przede wszystkim potrawy z jaj lub z dodatkiem jaj i stanowiły one –

61,9%. Dla 6,9% nie ustalono nośnika pokarmowego. 

Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella rejestrowano we wszystkich powiatach. 

Najwięcej przypadków, podobnie jak w 2018 roku, zarejestrowano w powiecie toruńskim. 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Bakteryjne zatrucia pokarmowe
ogółem

22,58 24,13 21,6 25,48 17,84

Bakteryjne zatrucia pokarmowe
salmonelozowe

20,62 22,93 19,7 23,41 17,02

Inne bakteryjne zakażenia
jelitowe

38,18 31,04 32,41 43,27 47,02

Bakteryjne zakażenia jelitowe
wywołane przez Clostridioides

difficile
26,56 21,88 24,77 35,39 37,41

Wirusowe zakażenia jelitowe
ogółem

168,95 123,67 166,78 183,47 130,73
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Liczba odnotowanych salmonelozowych zakażeń pozajelitowych, była na poziomie roku 

2018. Najczęściej notowano posocznicę. 

W grupie chorób inne bakteryjne zakażenia jelitowe w dalszym ciągu obserwowana jest tendencja 

wzrostowa zachorowań, szczególnie dotyczy to zakażeń wywołanych przez Clostridioides difficile. 

Udział zakażeń o tej etiologii stanowi 79%. W stosunku do roku 2016 odnotowano 1,7-krotny wzrost 

zapadalności. W zakresie ostrych zakażeń jelitowych coraz częściej rozpoznawana jest 

kampylobakterioza. W roku 2019 zgłoszono 50 przypadków tej choroby (zakwalifikowane jako 

potwierdzone), to ponad 1,7-krotnie więcej niż w 2018 r. Zapadalność 2,4 była wyższa od notowanej 

w kraju – 1,87. Większość rejestrowanych przypadków kampylobakteriozy (76%) spowodowanych 

było pałeczką C. jejuni. Jako nośniki tych zakażeń wskazano głównie warzywa, owoce lub ich 

przetwory (19 przypadków). W 15 przypadkach nie ustalono nośnika pokarmowego. 

Dowodem na większą dostępność diagnostyki w kierunki zakażeń pałeczkami Campylobacter jest 

także obserwowana większa liczba innych określonych bakteryjnych zakażeń jelitowych, gdzie 

w roku 2019, w ewidencji statystycznej, sklasyfikowano 109 przypadków kampylobakteriozy 

nie spełniających kryteriów laboratoryjnych przypadku (zastosowanie innej metody diagnostycznej). 

W 2019 roku odnotowano 12 przypadków zakażeń jelitowych wywołanych przez pałeczki 

z rodzaju Yersinia. Wszystkie wywołane były przez pałeczki Yersinia enterocolitica. Nośnikami 

pokarmowymi zakażeń były głównie warzywa, owoce lub ich przetwory. W województwie 

kujawsko-pomorskim zgłoszono jedno zachorowanie na jersiniozę pozajelitową (posocznica). 

Pałeczki Escherichia coli w 2019 roku były przyczyną 15 zakażeń jelitowych, z czego 2 wywołane 

zostały szczepem enterokrwotocznym i 4 – szczepem enteropatogennym. W dziewięciu przypadkach 

nie określono grupy antygenowej szczepu bakteryjnego. W 40 % przypadków jako nośnik zakażenia 

wskazano wtórnie zanieczyszczone warzywa, owoce lub ich przetwory, w 4 przypadkach nie ustalono 

nośnika pokarmowego. W 2019 roku ponad 38% sporadycznych, bakteryjnych zatruć/zakażeń 

pokarmowych powiązano ze spożyciem potraw z jaj oraz z dodatkiem jaj; 14,6% – ze spożyciem 

warzyw, owoców lub ich przetworów; 12,2% – ze spożyciem mleka i potraw mlecznych; 41% ze 

spożyciem mięsa i 2,8% ze spożyciem innych potraw. Nie ustalono nośnika pokarmowego zatrucia/ 

zakażenia dla 28,2% przypadków.  

W województwie kujawsko-pomorskim, w roku 2019, w odniesieniu do roku 2018 

odnotowano spadek zapadalności na wirusowe zakażenia jelitowe – 130,73 (w 2018 – 183,47), 

natomiast w kraju odnotowano wzrost zapadalności 161,86 (w 2018 – 146,46). Podobnie jak w roku 

ubiegłym, najwięcej zgłoszonych przypadków dotyczyło zakażeń wywołanych przez rotawirusy – 

ponad 56%. Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 stanowiły prawie 52% wszystkich 

zachorowań. 
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Województwo 23,41 17,02

Polska 25,15 23,24
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Odnotowano 2 przypadki czerwonki bakteryjnej. Jedno zachorowanie miało związek 

z pobytem na Wyspach Republiki Zielonego Przylądka. Drugi przypadek zachorowania to przypadek 

rodzimy. Domniemaną drogą przeniesienia zakażenia były kontakty homoseksualne wśród mężczyzn. 

Odnotowano jeden zawleczony z Indii przypadek duru brzusznego. Nie notowano przypadków duru 

rzekomego. Nadzorem epidemiologicznym objętych było czterech stałych nosicieli duru brzusznego 

(+70 lat) oraz jeden nosiciel duru rzekomego (2-letnie dziecko). 

W 2019 r. nie zgłoszono zatruć toksyną jadu kiełbasianego  

Odnotowano dwa zatrucia toksynami grzybów trujących, po spożyciu potraw z muchomora 

plamistego. 

Zachorowania u dzieci do lat 2 w grupie biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe o nieokreślonej 

etiologii o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, podlegają od wielu lat rutynowemu nadzorowi 

epidemiologicznemu. Liczba zgłoszonych zachorowań uległa poprawie w stosunku do roku 2018. 

Zapadalność 1392,95 była niższa od zapadalności krajowej (2366,78). W grupie tej, od wielu lat 

utrzymuje się wysoki odsetek przypadków, w których nie wykonuje się badań diagnostycznych 

(75%). 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A 

 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2019 roku odnotowano znaczący spadek 

zachorowań na wzw typu A – zgłoszono 46 przypadków (w tym 13 dzieci do 14 roku życia). 

To o 45% mniej w porównaniu do roku 2018. Zapadalność w województwie wynosiła 2,21 i była 

zbliżona do zapadalności krajowej (2,77). 
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Przypadki zachorowań w województwie kujawsko-pomorskim stanowiły 4,32% wszystkich 

przypadków notowanych w kraju. W większości, były to przypadki rodzime. Trzy zachorowania 

można powiązać z pobytami Bangladeszu, Maroko i Turcji. Zachorowania wystąpiły zarówno 

u kobiet, jak i u mężczyzn (po 50%) i dotyczyły wszystkich grup wiekowych - najmłodsza osoba 

miała 2 lata, a najstarsza 86 lat. Dla 21 przypadków zachorowań (46%) nie udało się ustalić żródła 

zakażenia. 

Wśród zgłoszonych zachorowań, 26 przypadków były to zachorowania sporadyczne (prawie 

57 %). Pozostałe 20 przypadków zachorowań były to zachorowania w ogniskach wzw-A: w siedmiu 

ogniskach zachorowało 17 osób, natomiast 3 zachorowania to zachorowania wtórne, związane 

z ogniskiem zarejestrowanym w 2018 r.  

 Zachorowania wystąpiły w 7 powiatach województwa: bydgoskim, grudziądzkim, 

inowrocławskim, świeckim, toruńskim, tucholskim, żnińskim. Najwięcej zachorowań zarejestrowano 

w powiecie inowrocławskim (26,1%) i powiecie toruńskim (23,9%).  

 

Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową 

 W 2019 roku liczba zgłoszonych ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową była 

najniższa od roku 2015 i wynosiła 33. Łącznie, w tych ogniskach, narażonych na zachorowanie było 

938 osób (w tym 115 dzieci do lat 14), zachorowało 240 osób (w tym 36 dzieci do lat 14). 

Hospitalizacji zostały poddane 62 osoby tj. 26% wszystkich chorych, w tym 30 dzieci do 14 roku 

życia. Odnotowano 2 zgony w szpitalnych ogniskach epidemicznych o etiologii Clostridioides 

difficile.  

2015 2016 2017 2018 2019

Województwo 2 3 107 103 46

Polska 49 35 3072 1455 1065
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Dominującym czynnikiem etiologicznym ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową 

były wirusy i stanowiły one aż 58% wszystkich – rotawirusy (8 ognisk), wirus wzw-A (7 ognisk), 

norowirusy (3 ogniska). Pozostałe czynniki etiologiczne ognisk chorób przenoszonych drogą 

pokarmową to: toksynotwórcze szczepy laseczki Clostridioides difficile (10 ognisk), odzwierzęce 

typy pałeczek Salmonella (2 ogniska), etiologia mieszana – norowirusy i Staphylococcus aureus 

wytwarzający enterotoksyny (1 ognisko). W dwóch ogniskach, nie ustalono biologicznego czynnika 

chorobotwórczego. 

 Tak, jak w latach ubiegłych najwięcej ognisk wystąpiło w środowiskach domowych – 15 

ognisk (45,4%), 13 ognisk (39,4%) to ogniska epidemiczne zakażeń w szpitalach. Pozostałe ogniska 

związane były z pobytem w uzdrowiskach lub powiązano ze spożywaniem posiłków w restauracji. 

Nie odnotowano ognisk powiązanych z placówkami szkolno- wychowawczymi.  
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Tylko 6% (2 ogniska) stanowiły ogniska wywołane przez pałeczki Salmonella. W ogniskach, 

w środowiskach domowych, łącznie zachorowało 10 osób. Przyczyną zachorowań w jednym ognisku 

było nieprzestrzeganie zasad higieny przy podawaniu posiłków, a w drugim nieprawidłowa obróbka 

termiczna ciasta.  
 

 
 

Droga kontaktowa odgrywa istotną rolę w szerzeniu się zakażeń nie tylko w ogniskach 

epidemicznych zakażeń związanych z opieką zdrowotną, a także w środowiskach domowych. 

Szczególnie dotyczy to takich patogenów, jak: noro i rotawirusy czy toksynotwórcze szczepy 

Clostridioides difficile. Związane jest to z nieprzestrzeganiem zasad higieny rąk. Liczba ognisk, 

w których zakażenie szerzyło się drogą kontaktową wyniosła 20 tj. prawie 61% wszystkich ognisk, 

w tym 13 – to ogniska epidemiczne zakażeń w szpitalach. W 11 ogniskach chorób przenoszonych 

drogą pokarmową określono nośniki pokarmowe zachorowań. Najczęściej były to owoce i soki 

owocowe (4 ogniska), warzywa i przetwory z warzyw (2 ogniska), produkty mleczne i warzywa 

(2 ogniska), owoce i warzywa (1 ognisko), kruche ciastka, chrupki (1 ognisko), potrawy z dodatkiem 

jaj (1 ognisko). Natomiast w przypadku dwóch ognisk, przeprowadzone dochodzenia 

epidemiologiczne nie wyłoniły nośnika pokarmowego. 

W poszczególnych powiatach, w latach 2018 – 2019 obserwowano zróżnicowanie terytorialne 

liczby zgłaszanych ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową. Podobnie jak w roku 2018 

najwięcej ognisk było zgłaszanych w powiecie bydgoskim i toruńskim. Natomiast aż w 9 powiatach 

nie odnotowano żadnego ogniska. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

mieszkanie prywatne 50,0 41,9 48,1 47,1 45,4

szpitale, hospicja 31,8 27,9 33,3 35,3 39,4

placówki opiekuńczo-lecznicze,
wychowawcze, DPS, sanatoria

4,5 2,3 3,7 7,8 9,1

szkoły, przedszkola, żłobki 4,5 4,7 7,4 3,9 0,0

hotele, restauracje, obozy, kolonie 9,1 23,3 7,4 5,9 6,1
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Choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości tkanek 

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B 

W 2019 roku zarejestrowano w województwie kujawsko-pomorskim ogółem 244 nowe 

przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu B, w tym 1 przypadek o przebiegu ostrym. 

W stosunku do roku 2018, liczba wykrywanych zachorowań była większa o 10%. Zapadalność 

ogółem – 11,7 była wyższa od notowanej w kraju (7,5).  
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W polskim systemie nadzoru epidemiologicznego, klasyfikacja przypadków wzw-B opiera się 

na kryteriach laboratoryjnych, które dzieli się na kryteria postaci ostrej oraz na kryteria postaci 

przewlekłej i bliżej nieokreślonej (BNO). Na tej podstawie zgłoszone przypadki zakwalifikowano 

następująco: ostre – 1 zachorowanie (0,4% ogółu), przewlekłe – 11 (4,5%) oraz BNO – 232 (95,1%). 

Podobnie jak w kraju, zapadalność zachorowań ostrych była niska i województwie kujawsko-

pomorskim wyniosła 0,05. To, w powiązaniu z pojedynczymi zachorowaniami u dzieci, jest 

zjawiskiem korzystnym i dowodem na skuteczność szczepień obowiązkowych przeciw tej chorobie. 

Najwięcej zachorowań odnotowano u osób w wieku 20-49 lat, łącznie ponad 70% wszystkich. 

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wzw-B, w poszczególnych powiatach, różniła się. 

Wyraźnie zauważalny, w odniesieniu do roku 2018, był wzrost liczby notowanych przypadków 

w powiecie włocławskim. Nie zgłaszano nowych przypadków wzw-B w powiecie golubsko-

dobrzyńskim i tucholskim. Najwięcej zachorowań odnotowano w powiecie grudziądzkim. Łączna 

liczba notowanych przypadków w powiecie bydgoskim, grudziądzkim, toruńskim i włocławskim 

stanowiła blisko 65% wszystkich notowanych przypadków w województwie kujawsko-pomorskim, 

co może świadczyć o większej dostępności do badań w kierunku zakażenia HBV oraz dobrej 

wykrywalności i zgłaszalności przypadków. 
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Wirusowe zapalenie wątroby typu C 

 

W 2019 roku zgłoszono w województwie kujawsko-pomorskim 275 przypadków wirusowego 

zapalenia wątroby typu C, spełniających kryteria definicji choroby przyjętej na potrzeby nadzoru 

epidemiologicznego. Liczba nowych zgłoszeń zakażeń HCV, w przeliczeniu na 100 tys. ludności, 

wyniosła 13,22 i kształtowała się powyżej średniej dla kraju (8,89).  

 
 

Zgłoszono jedno zachorowanie o przebiegu ostrym. Bezobjawowy przebieg choroby 

odnotowano w ponad 70% przypadków. Najwięcej, ponad 20% zgłoszonych przypadków, 

odnotowano w grupie wiekowej 30-39 lat. 

Z danych epidemiologicznych zawartych w raportach jednostkowych wynika, że ponad 40% chorych 

na wzw-C otrzymała pełen cykl szczepień przeciw wzw typu B. 

Analiza dostępnych informacji o potencjalnych narażeniach, których skutkiem może być zakażenie 

HCV, wykazała, że ponad 30% chorych leczonych było przetoczeniami krwi w przeszłości, w tym 

większość przed rokiem 1993. Blisko 50% obecnie chorych miało duże operacje, a u ponad 70% 

wykonywano małe zabiegi chirurgiczne. 

Podobnie, jak w przypadku wzw typu B, występują różnice terytorialne w liczbie zgłaszanych 

zachorowań. W stosunku do roku 2019, wyraźnie zauważalny był wzrost liczby wykrywanych 

przypadków w powiecie grudziądzkim. Nie notowano przypadków wzw-C w powiecie golubsko-

dobrzyńskim. 
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Wobec faktu braku szczepień przeciw zakażeniom HCV raz braku powszechnej diagnostyki 

mikrobiologicznej weryfikującej rzeczywistą liczbę zakażeń, w dalszym ciągu konieczne jest 

upowszechnianie wiedzy na temat sposobów zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym, w tym 

HCV, we wszystkich obszarach narażeń, również niemedycznych. 

 

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS 

 

 Ocenę sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w województwie kujawsko-pomorskim oparto 

na zgłoszeniach od lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych, które wpłynęły do końca 2019 roku i 

zostały poddane weryfikacji, w celu ustalenia spełnienia kryteriów definicji do celów nadzoru 

epidemiologicznego oraz wykluczenia powtórnych zgłoszeń tego samego przypadku.  

W 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim w odniesieniu do 2018 roku, 

odnotowano większą liczbę zgłoszeń zakażeń HIV i zachorowań na AIDS. 
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Liczba zakażeń HIV i zapadalność na 100 tys. ludności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowo wykryte zakażenia HIV w większości przypadków dotyczyły osób z grup wiekowych: 

30-39 lat (36%) oraz 18-29 lat (29%). Dominowały zakażenia HIV mężczyzn - ponad 80%. Średnia 

roczna zapadalność HIV w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015 – 2019 utrzymała się 

na stosunkowo niskim poziomie – zakażeniu ulegały mniej niż 3 osoby na 100 tys. ludności.  

Podobnie, jak w latach ubiegłych utrzymywał się niski odsetek zgłoszeń, w których  podano 

prawdopodobną drogę zakażenia. W 2019 roku – tylko 18 zgłoszeń (33%) zawierało te informacje. 

Wskazanym w nich źródłem zakażenia w większości przypadków były kontakty homoseksualne 

(80%).  

 W regionie odnotowano ponad 3-krotny wzrost liczby zgłoszonych zachorowań z powodu 

AIDS – 14 przypadków (3 w 2018 roku), co nie odpowiada tendencji krajowej. 
   

Liczba zachorowań na AIDS i zapadalność na 100 tys. ludności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem od początku rejestracji (tj. od 1985 roku) do końca 2019 roku w regionie odnotowano 

932 osoby zakażone HIV i 202 zachorowania na AIDS. Z powodu choroby zmarły 94 osoby.  

W Polsce od wdrożenia badań w 1985 roku do 30 września 2019 roku ogółem zarejestrowano 25 020 

zakażonych HIV i 3 741 zachorowań na AIDS. Zmarło 1 424 chorych.  

  

Choroby inwazyjne 

 

Zakażenia meningokokowe, pneumokokowe i wywoływane przez Haemophilus influenzae 

skutkują poważnymi zespołami chorobowymi, do których należą między innymi zapalenie płuc, 

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu oraz posocznica. W dużej mierze 

dzięki dostępności szczepień ochronnych obserwuje się stosunkowo niskie poziomy zapadalności 

na te choroby. W 2019 roku zgłoszono 12 przypadków choroby meningokokowej, to o 1 przypadek 

więcej niż w roku 2018 (11). Zapadalność wojewódzka 0,58 była zbliżona do zapadalności krajowej 

– 0,50. Zasadniczą postacią kliniczną zakażeń meningokokowych była posocznica – 9 przypadków. 

Zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową odnotowano u sześciorga dzieci i u sześciu 

osób dorosłych. Wszystkie przypadki to zachorowania sporadyczne, niepowiązane 

epidemiologicznie. Żadna osoba nie była zaszczepiona przeciwko inwazyjnej chorobie 

meningokokowej. Zarejestrowano 1 zgon z powodu inwazyjnej choroby meningokokowej 

u 2 letniego dziecka. 

HIV 

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba Zap. Liczba Zap . Liczba Zap . Liczba Zap . Liczba Zap . 

Polska 1416 3,68 1387 3,60 1463 3,81 1351 3,52 1751 4,56 

 

Województwo 

 

39 1,87 34 1,63 33 1,58 35 1,68 55 2,64 

AIDS 
2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba Zap. Liczba Zap. Liczba Zap. Liczba Zap. Liczba Zap. 

 

Polska 

 

139 0,36 119 0,31 117 0,30 118 0,31 123 0,32 

 

Województwo 

 

4 0,19 1 0,05 0 0,00 3 0,14 14 0,67 
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Bakterie Streptococcus pneumoniae są jedną z najczęstszych przyczyn zachorowalności 

i umieralności w skali świata. W roku 2019 były przyczyną zachorowań u 104 osób. Zapadalność 5,0 

pozostawała na poziomie roku 2018 i była wyższa od zapadalności krajowej – 4,0.  

Dominującą postacią kliniczną tych zakażeń była posocznica – 70 przypadków. Zapalenie 

opon mózgowo-rdzeniowych zarejestrowano w 9 przypadkach, natomiast w 38 przypadkach 

zakażenie zarejestrowano jako inne określone i nieokreślone gdzie dominującą postacią było 

zapalenie płuc. Podobnie, jak w roku 2018 najwięcej zachorowań na inwazyjną chorobę 

pneumokokową dotyczyło osób powyżej 60 roku życia (60,5% ogółu zachorowań). Tylko cztery 

przypadki (3,8% ogółu zachorowań) wystąpiły u dzieci w przedziale wiekowym od 0-6 lat, w tym u 

jednego dziecka szczepionego przeciwko pneumokokom pełnym cyklem. W omawianym okresie z 

powodu zakażeń pneumokokowych zmarło 8 osób, w tym 5 osób z powodu posocznicy 

pneumokokowej. W większości przypadków zgony dotyczyły osób powyżej 60 lat.  
 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Województwo 0,91 0,58 0,67 0,53 0,58

Polska 0,57 0,43 0,59 0,52 0,5
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Choroby o etiologii pneumokokowej zarejestrowano w 17 powiatach województwa kujawsko-

pomorskiego. Najwięcej zachorowań odnotowano w powiecie bydgoskim (31 przypadków – 29,8%), 

grudziądzkim (19 przypadków – 18,3%) i toruńskim (16 przypadków – 15,4%) natomiast najmniej, 

po 1 przypadku – 0,9% w powiatach chełmińskim, radziejowskim, rypińskim, sępoleńskim, 

tucholskim, wąbrzeskim i żnińskim. 

 

W ocenianym okresie odnotowano 5 przypadków inwazyjnej choroby wywołanej przez Haemophilus 

influenzae, to jest o 6 mniej niż w roku 2018. Postaciami klinicznymi zachorowań były: w 1 

przypadku posocznica i w 4 przypadkach zapalenie płuc. Zachorowania wystąpiły u nieszczepionych 

osób powyżej 50 roku życia. Zgonów nie zarejestrowano.  

 

 

 

 
Neuroinfekcje 

 

Od wielu lat liczba przypadków w grupie rejestrowanych chorób ośrodkowego układu 

nerwowego utrzymuje się na dość niskim poziomie. W 2019 roku zapadalność ogółem była zbliżona 

do zapadalności krajowej. Zgłoszono łącznie 149 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 

i/lub mózgu, z czego 70 przypadków o etiologii wirusowej (zap. 3,37), 38 przypadków o etiologii 

bakteryjnej (zap. 1,83), 1 przypadek o etiologii prionowej oraz 40 przypadków zapalenia 

ośrodkowego układu nerwowego wywołanych innymi i nieokreślonymi czynnikami. Hospitalizacja 

pacjentów w tej grupie chorób wynosiła 100%.  

W 2019 roku zapadalność ogółem na bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz wirusowe 

zapalenie opon mózgowych i mózgu w województwie kujawsko-pomorskim kształtowała się na 

poziomie zapadalności krajowej i wynosiła odpowiednio 1,8 i 3,37. 

Wykrytymi w badaniach laboratoryjnych, bakteryjnymi czynnikami etiologicznymi zakażeń 

ośrodkowego układu nerwowego były meningokoki (3), pneumokoki (9) oraz gronkowce (6), 

paciorkowce (2), E.coli (1). Ponadto rejestrowano przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 

w przebiegu listeriozy (2) i boreliozy (1). 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Neisseria meningitidis 19 12 14 11 12

Streptococcus pneumoniae 78 78 87 107 104

Haemophilus influenzae 3 10 7 11 5
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Wśród infekcji wirusowych najczęściej zgłaszaną postacią kliniczną były zapalenia opon 

mózgowo-rdzeniowych – 61 przypadków. Zapalenie mózgu o etiologii wirusowej rozpoznano 

u 9 chorych.  

 Wszystkie zarejestrowane przypadki neuroinfekcji były przypadkami sporadycznymi, 

bez powiązań epidemiologicznych. W tej grupie chorób nie wykazano zależności zachorowań 

od środowiska, wieku i płci pacjentów. 

 

Choroby przenoszone przez kleszcze 

 

W latach 2015-2019 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zapadalność 

na boreliozę wahała się od 17,69 do 29,02. W 2019 roku odnotowano wyższy współczynnik 

zapadalności w porównaniu z rokiem 2018. Zapadalność w kraju utrzymuje się od kilku lat 

na zbliżonym poziomie. 

2015 2016 2017 2018 2019

wywołane przez meningokoki 0,48 0,34 0,29 0,14 0,14

wywołane przez pneumokoki 0,62 0,77 0,53 0,63 0,43

wywołane przez Haemophilus
influenzae

0 0,05 0,05 0 0

w innych chorobach objętych MZ-
56

0,33 0,1 0,1 0,29 0,14

inne określone 0,29 0,67 0,14 0,29 0,43

inne, nie określone 1,29 1,1 0,72 0,48 0,67
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W analizowanym roku zarejestrowano 563 przypadki boreliozy, w tym 545 spełniających 

kryteria przypadku potwierdzonego. To aż o 195 zachorowań więcej w porównaniu z rokiem 2018. 

Zaledwie 9% przypadków boreliozy dotyczyło dzieci poniżej 14 roku życia. Najmłodszy chory miał 

niespełna rok, najstarszy 81 lat.           

W 47 przypadkach chorzy wymagali hospitalizacji. Wskazania do leczenia szpitalnego były 

najczęstsze w przypadku powikłań neurologicznych takich, jak: zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych, porażenie nerwów twarzowych, niedowłady i zaburzenia świadomości, rzadziej 

w przypadku zaawansowanej postaci stawowej choroby. Z powodu ogólnego osłabienia i zmian 

skórnych, we wczesnej fazie boreliozy hospitalizowano głównie dzieci.   

 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Województwo 19,09 29,02 26,17 17,69 27,07

Polska 35,40 55,17 55,99 52,46 53,66
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2015 2016 2017 2018 2019

Potwierdzony 364 550 510 351 545

Prawdopodobny 35 55 35 17 18

Hospitalizacja 66 85 49 32 47
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Podobnie jak w latach wcześniejszych dominowała postać wczesna z typowym rumieniem 

wędrującym w przebiegu (92%). Zgłoszenia objawów kostno-stawowych dotyczyły 5% chorych, 

natomiast neuroboreliozę stwierdzono zaledwie w 2% przypadków. Zarejestrowano również 

1 przypadek prawdopodobny boreliozy układu krążenia, z blokiem przedsionkowo-komorowym 

w przebiegu. Zachorowanie dotyczyło 13-letniej dziewczynki.  

 
 

Od kilku lat obserwuje się trend rozpoznawania i rejestrowania przypadków boreliozy przez 

cały rok, nawet w sezonie zimowym. Szczyt zachorowań przypada jednak na miesiące letnie 

i wczesno jesienne, co niewątpliwie związane jest wyższymi temperaturami otoczenia i z częstszym 

odwiedzaniem obszarów zalesionych i działek. W lipcu 2019 r. odnotowano rekordową liczbę 

zachorowań – 114 przypadków. Były to głównie postaci wczesne, zgłoszone w związku 

z wystąpieniem typowego rumienia wędrującego. Natomiast przypadki rejestrowane w miesiącach 

zimowych, zwykle były powikłaniami ze strony układu nerwowego lub kostno-stawowego, 

w późnym przebiegu nierozpoznanej wcześniej i nieleczonej boreliozy.  

 

2015 2016 2017 2018 2019

Wczesna 301 496 481 328 520

Neurologiczna 24 17 12 10 12

Stawowa 73 90 52 27 30

Krążeniowa 1 2 0 0 1
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Więcej zachorowań notowano na terenach miast (62%). Boreliozę wykazano we wszystkich 

powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, z wyjątkiem wąbrzeskiego. Liczba przypadków 

była zróżnicowania. Najwięcej zachorowań, podobnie jak w latach wcześniejszych rozpoznano 

i zgłoszono na terenie powiatu bydgoskiego – 146 przypadków, świeckiego – 62, toruńskiego 

i grudziądzkiego – odpowiednio 56 i 53, najmniej zaś w powiecie radziejowskim – 1 oraz w powiecie 

golubsko-dobrzyńskim – 3 przypadki. Najwyższą zapadalność obserwowano w powiecie tucholskim 

(93,11), świeckim (62,53) i grudziądzkim (39,28), a najniższą w radziejowskim (2,45), sępoleńskim 

(4,86) i golubsko-dobrzyńskim (6,66).  

 

Za większą liczbę kleszczy w danym rejonie odpowiadają głównie sprzyjające warunki 

do bytowania tych pajęczaków. Odpowiednia wilgotność, temperatura, roślinność oraz obecność 

żywicieli sprawiają, że w pewnych okolicach kleszczom łatwiej jest bytować i się rozmnażać. 

Z tego względu najczęstszym miejscem ich występowania są lasy – głównie liściaste, tereny 

podmokłe, łąki, polany, ogródki i inne tereny zielone  

Dane o analizie miejsca ekspozycji wskazują, że podobnie jak w roku wcześniejszym 

do narażenia na kontakt z kleszczem najczęściej dochodziło na terenach zurbanizowanych (51,7%). 

Inne miejsca ekspozycji to: lasy mieszane i liściaste (43,9%), rzadziej łąki (4,4%). Szczególnie dużą 

grupę narażenia stanowili działkowcy. 

Niewielki odsetek – 6% zgłoszonych zachorowań związany był z ekspozycją na zakażenie 

z racji wykonywanego zawodu. W grupie tej, podobnie jak w latach minionych dominowali rolnicy – 

19 przypadków. Wśród chorych byli również pracownicy leśnictwa – 15. Zachorowania stwierdzono 

również u 3 geodetów i 1 pracownika tartaku.  

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

Las Działka Teren zielony Łąka Nie wskazał

2019 158 106 80 16 203

2018 114 94 60 14 86
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Pomimo, iż województwo kujawsko-pomorskie nie jest uznawane za teren endemiczny 

występowania boreliozy, nie można jednoznacznie wyznaczyć obszarów bezpiecznych, na których 

kleszcze zakażone krętkami Borrelia zdecydowanie nie występują.  

W 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 3 przypadki kleszczowego 

zapalenia mózgu (KZM), w tym jeden potwierdzony (zapadalność 0,14.). Przebieg zachorowań 

określono jako ciężki, jedna osoba zmarła. Wcześniej, pojedyncze przypadki rejestrowano w latach 

2013-2015. Na terenie kraju, w 2019 roku odnotowano 265 przypadków kleszczowego zapalenia 

mózgu (zapadalność 0,69).  

 

 

W 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 238 przypadków 

zachorowań na gruźlicę tj. o 4 przypadki więcej niż w 2018 roku (234). Zapadalność na wszystkie 

postacie tej choroby w ocenianym okresie wyniosła 11,47 i od na przestrzeni 10 lat wykazuje 

tendencję spadkową. Podobnie jak w poprzednich latach, klinicznie dominowała gruźlica płuc, której 

odnotowano 219 przypadków. Ta postać choroby stanowiła 92 % wszystkich postaci zachorowań 

na gruźlicę. Pozostałe przypadki to chorzy z innymi postaciami gruźlicy układu oddechowego (10), 

z gruźliczą obwodową limfadenopatią (4), gruźlicą układu moczowo-płciowego (2), oraz pojedyncze 

przypadki gruźlicy innych układów,i narządów (3). 

 

Największy odsetek zachorowań (46,2%) odnotowano u osób dorosłych powyżej 55 roku życia, 

z czego aż 9,7% ogółu przypadków gruźlicy stwierdzono u osób mających więcej niż 70 lat. 71,4% 

wszystkich, nowych przypadków zachorowań stanowią mężczyźni.  

2015 2016 2017 2018 2019

Polska 16,73 16,80 15,10 14,30

Województwo 14,64 12,90 11,33 11,25 11,47
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 Gromadzone dane wykazują znaczne różnice zapadalności na gruźlicę w poszczególnych 

powiatach regionu. W 2019 roku największą zapadalność odnotowano w powiatach: Grudziądz M. 

(34,83), nakielskim (20,82), włocławskim (17,42) i sępoleńskim (17,05), a najniższą zapadalność 

(poniżej 5 na 100 tys.) w powiatach aleksandrowskim (3,62) i mogileńskim (4,37).  

 
Zauważalne tendencje spadkowe w zapadalności na gruźlicę są niewątpliwie zasługą 

systematycznie realizowanego nadzoru epidemiologicznego nad osobami ze styczności z chorymi 

na gruźlicę. Ciągłe doskonalenie i realizacja ww. programu profilaktycznego powinna przynieść 

w najbliższych latach dalszy spadek zachorowalności na tą chorobę w regionie oraz osiągnięcie 

założonego celu spadku zapadalności na gruźlicę poniżej 10 przypadków na 100 tys. ludności. Duże 

znaczenie będzie odgrywać dalsze zacieśnianie współpracy z lekarzami POZ, podmiotami 

diagnostycznymi oraz podmiotami leczniczymi zaangażowanymi w zwalczanie gruźlicy. 

 

Choroby przenoszone drogą płciową 

 

W ramach systemu nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi, w 2019 roku zgłoszono 

w województwie kujawsko-pomorskim 50 przypadków kiły, 20 zachorowań na rzeżączkę oraz 

1 przypadek innych chorób wywołanych przez Chlamydie – łącznie 71 zachorowań – najmniej 

od 2008 roku. Podobnie, jak w kraju, nie notowano ziarnicy wenerycznej wywołanej przez 

Chlamydie. 
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Najwięcej przypadków chorób przenoszonych drogą płciową zgłoszono w powiatach toruńskim, 

bydgoskim i włocławskim – łącznie 59% wszystkich. Różnice w zakresie liczby notowanych 

przypadków w powiatach wynikają prawdopodobnie z niejednakowego dostępu do diagnostyki oraz 

niepełnego zgłaszania. 

 
 W 2019 roku, w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 50 przypadków 

wszystkich postaci kiły – najmniej od 2014 roku. Zapadalność 4,31 była nieznacznie wyższa 

od notowanej w kraju (4,19).  

 
Stwierdzono 3 przypadki kiły wrodzonej. Obserwowany jest wzrost zachorowań na kiłę 

późną. W 2019 roku, w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszono 20 zachorowań na rzeżączkę 

– najmniej od roku 2012. Współczynnik zapadalności 0,96 był na niższym poziomie, w odniesieniu 

do krajowego (1,45). 
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inne choroby wywołane
przez Chlamydie

10 5 6 2 1

0

10

20

30

40

50

60

70

Choroby przenoszone drogą płciową  
w województwie kujawsko-pomorskimw latach 2015 – 2019 

Liczba zachorowań 

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

Kiła w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015 – 2019,  
 

Liczba przypadków wg postaci chorob 

wrodzona
i noworodków

wczesna późna inne postacie
 i nieokreślona



 

46  

 
Analiza danych demograficznych z raportów jednostkowych zachorowań na choroby przenoszone 

drogą płciową wykazała, że zgłoszone przypadki osób dorosłych dotyczą w większości mężczyzn 

(89%) w wieku od 18 do 63 lat. 

 Dane epidemiologiczne gromadzone w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową 

prawdopodobnie nie odzwierciedlają faktycznej zachorowalności. Poziom zgłaszania chorób 

przenoszonych drogą płciową jest niski od kilku lat.  

 

Zapowiedzią poprawy nadzoru w tym zakresie może być umieszczenie takich jednostek, jak: kiła, 

rzeżączka i chlamydioza wśród chorób objętych działaniami zapobiegawczymi w zakresie chorób 

zakaźnych i zakażeń u ludzi, określonymi zadaniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-

2020. 

 

Grypa i zachorowania grypopodobne 

 

 Nadzór epidemiologiczny nad grypą polega na zgłaszaniu, zgodnie z definicją grypy przyjętą 

na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej, 

przypadków zachorowań (rozpoznanych klinicznie lub/i laboratoryjnie) oraz wszystkich 

rozpoznanych klinicznie zachorowań grypopodobnych i ostrych zakażeń dróg oddechowych. 

Zachorowania te nieodmiennie od wielu lat stanowią dominującą grupę wśród chorób zakaźnych 

podlegających nadzorowi. 

 

 W 2019 roku na grypę, infekcje grypopodobne oraz ostre zakażenia dróg oddechowych 

w województwie kujawsko-pomorskim zachorowało ogółem 252 451 osób, w tym 119 547 dzieci 

do lat 14 (47,4%). To ponad 62 tys. zachorowań mniej niż w roku ubiegłym. Mniejsza liczba 

zachorowań obserwowana była również na poziomie krajowym. 

 Wyraźny szczyt zachorowań wystąpił w okresie sprawozdawczym pomiędzy 8 a 15 lutego 

2019 roku (15 766 przypadków, zapadalność dzienna – 94,61) Największą liczbę zachorowań 

notowano w lutym i marcu – odpowiednio: 19,4 i 12,6% wszystkich zachorowań. W 2018 roku 

najwięcej przypadków zachorowań podobnie rejestrowano w okresie od 8 do 15 lutego 2019 r. 

Zapadalność wyniosła 12169,15 i była na podobnym poziomie, jak zapadalność krajowa (12469,24). 

Udział przypadków zgłoszonych na terenie województwa wyniósł ponad 5% wszystkich zachorowań 

w kraju.  

 W 2019 roku, do szpitali skierowano łącznie 1 072 osoby (0,4% wszystkich przypadków), 

głównie z powodu objawów ze strony układu oddechowego (96,6% ogółu skierowanych). Udział 

procentowy osób skierowanych do szpitali pozostawał na poziomie 2018 roku. 
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Podobnie, jak w 2018 roku, najwięcej zachorowań odnotowano w grupie wiekowej 15-64 lata 

(43,83% ogółu chorych), najmniej – wśród osób w wieku 65 i więcej lat (8,82% ogółu chorych). 

 
 

 Zachorowania zgłaszano we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. 

Widoczne są różnice w czułości nadzoru nad grypą pomiędzy powiatami. Najwięcej zachorowań oraz 

podejrzeń zachorowań na grypę zgłoszono w powiecie grudziądzkim (61 286 przypadków; ponad 

24% wszystkich) i toruńskim (37 287 przypadków; ponad 14% wszystkich), najmniej w powiecie 

wąbrzeskim (256 przypadków; 0,1% wszystkich). 
 

94,61 

0

20

40

60

80

100

120

140

Grypa i zachorowania grypopodobne w województwie kujawsko-pomorskim  
w latach 2015 – 2019, średnia dzienna zapadalność w okresach sprawozdawczych 

2015 2016 2017 2018 2019

0-4 5-14 15-64 ≥65 

2018 22,27 23,38 45,61 8,75

2019 24,4 22,95 43,83 8,82

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Grypa i zachorowania grypopodobne w województwie kujawsko-pomorskim 
w latach 2018 – 2019, odsetek zachorowań wg grup wiekowych 



 

48  

 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, w ramach diagnostyki pacjentów hospitalizowanych, 

badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 270 przypadków zakażeń wirusami grypy, w tym: 150 

przypadków – typ A, 118 przypadków – podtyp A/H1N1/ oraz 2 przypadki – typ B. 

W tym samym czasie, w ramach nadzoru nad grypą w systemie Sentinel pobrano do badań 

wirusologicznych 15 próbek materiału biologicznego od pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, 

u których potwierdzono laboratoryjnie 7 zachorowań na grypę – 2 na grypę podtypu A/H1N1/v, 4 na 

grypę podtypu A/H1N1/ i 1 na grypę typu A.  

Łącznie, w 2019 roku, laboratoryjnie potwierdzono w województwie kujawsko-pomorskim 277 

przypadków grypy. 

 
Grypa – przypadki potwierdzone laboratoryjnie w województwie kujawsko-pomorskim 

w 2019 roku, według typu wirusa i grup wiekowych. 

 

Typ wirusa 
Grupy wiekowe Razem 

0-4 5-14 15-64 65 i więcej  

typ A 40 19 47 45 151 

podtyp AH1N1 2 1 69 50 122 

podtyp AH1N1v - 1 1 - 2 

typ B 1 - 1 - 2 

Razem 43 21 118 95 277 
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 Liczba przypadków grypy potwierdzonych laboratoryjnie w województwie kujawsko-

pomorskim była wyższa niż w roku 2018, odpowiednio 277 i 157 potwierdzeń. Potwierdzone 

laboratoryjnie przypadki grypy u pacjentów z terenu powiatu bydgoskiego stanowiły ponad 74% 

wszystkich zgłoszeń (205), co można tłumaczyć dobrym dostępem do diagnostyki w kierunku grypy 

na tym terenie.  

Jak wynika z powyższej tabeli, w roku 2019 wyraźnie zauważalne było dominowanie wirusa grypy 

typu A, w tym podtypu A/H1N1/. W 2018 roku dominował wirus grypy typu B. Podobna tendencja 

utrzymywała się w całej Polsce. 

W 2019 roku zanotowano 13 zgonów z powodu grypy. Zmarli to osoby w wieku od 35 do 82 lat, 

w większości obciążone chorobami przewlekłymi, a tym samym, najbardziej narażone na powikłania 

grypy. Zwiększoną liczbę zgonów z powodu grypy i jej powikłań, najwyższą od 5 lat, odnotowano 

także w pozostałych regionach kraju. Wyższa śmiertelność, mimo wyraźnego spadku liczby 

zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne oraz ostre zakażenia dróg oddechowych, świadczyła 

o ciężkim przebiegu grypy w analizowanym okresie (za ponad 50% przypadków zgonów odpowiadał 

podtyp wirusa A/H1N1/, niosący za sobą ryzyko bardzo groźnych powikłań). 
 

Ogniska epidemiczne zakażeń w podmiotach wykonujących działalność leczniczą  

 

Czynniki alarmowe 

 

W 2019 roku zgłoszono w województwie kujawsko-pomorskim 23 ogniska epidemiczne zakażeń 

związanych z opieką zdrowotną, to o 11 mniej niż w roku 2018. Ogniska te wystąpiły w 7 szpitalach. 

Najwięcej zgłoszeń, podobnie jak w roku ubiegłym, wpłynęło z powiatów bydgoskiego i toruńskiego 

– odpowiednio: 10 (43,5%) i 8 (34,8%) – razem ponad 78% zgłoszeń w roku 2019. 

Łącznie, w ogniskach zakażonych zostało 151 osób,  10 osób zostało skolonizowanych patogenami 

chorobotwórczymi. U 154 osób (96% ogółu chorych) czynnik etiologiczny zachorowań został 

potwierdzony badaniami laboratoryjnymi. W ogniskach zmarło 15 osób, co stanowiło 9,3% ogółu 

chorych. Podobnie jak w roku 2018, najczęściej zgłaszaną postacią kliniczną było zakażenie 

przewodu pokarmowego – 13 zgłoszonych ognisk (ponad 56% wszystkich). Drugą, co do częstości 

występowania postacią kliniczną było zakażenie układu oddechowego – 6 ognisk. 
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Ogniska epidemiczne zakażeń szpitalnych wg postaci klinicznej 
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Dominującym czynnikiem etiologicznym w ogniskach epidemicznych zakażeń związanych 

z opieką zdrowotną były toksynotwórcze szczepy Clostridioides difficile. Ogniska wywołane tym 

patogenem stanowiły ponad 43% zgłoszonych. Zgłoszono 4 ogniska, w których czynnikiem 

etiologicznym był wirus grypy i 3 ogniska o etiologii rotawirusowej. Wystąpiło 1 ognisko o etiologii  

Klebsiella pneumoniae New Delhi. 

Zarejestrowano po jednym ognisku wywołanym przez takie, czynniki, jak: Acinetobacter baumanii, 

Klebsiella pneumoniae ESβL, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus MRSA 

i Staphylococcus hominis MSCNS. 

 
Podstawową przyczyną występowania ognisk epidemicznych było nieprzestrzeganie procedur 

sanitarno-higienicznych (zwłaszcza mycia i dezynfekcji rąk), a najczęstszą drogą przenoszenia 

zakażenia w ogniskach była droga kontaktowa. 

 

W ramach monitorowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną, wywołanych przez drobnoustroje 

kluczowe dla leczenia, w roku 2019 zgłoszono do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zarówno 

w ogniskach, jak i jako identyfikacje sporadyczne, łącznie 36 przypadków zakażeń i kolonizacji 

szczepami Klebsiella pneumoniae wytwarzającymi karbapenemazy: 34 klasy B (MBL), w tym 19 - 

typ NDM i 2 klasy D, w tym 1 OXA-48. Zgłoszono także 34 identyfikacje szczepami 

wytwarzającymi karbapenemazy, innymi niż Klebsiella pneumoniae (inne pałeczki Enterobacterales 

oraz pałeczki niefermentujące). 

Patogeny zgłoszone zostały z 9 podmiotów leczniczych z powiatów: bydgoskiego, brodnickiego, 

grudziądzkiego, inowrocławskiego, toruńskiego, włocławskiego i żnińskiego oraz 1 przypadek 

zgłoszono z SP ZOZ z Makowa Mazowieckiego. Większość szczepów została przesłana 

do potwierdzenia do Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. LekowrażliwościDrobnoustrojów w 

Warszawie. 
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Inne choroby zakaźne  

 

Ważną, ze względu na notowaną dość wysoką zapadalność, jest choroba wywoływana przez 

paciorkowce ropotwórcze – płonica (szkarlatyna). W ewidencji sprawozdawczej wyodrębniona 

z grupy chorób inwazyjnych, wywołanych przez Streptococcus pyogenes. W 2019 roku, 

w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszono 1 387 przypadków płonicy. Zapadalność 66,69 

była wyższa od notowanej w roku 2018 – 54,67 oraz wyższa od notowanej w kraju (54,25). 

W województwie kujawsko-pomorskim obserwujemy od roku 2016 systematyczny wzrost liczby 

zgłaszanych przypadków płonicy, jednak przypadki te są kwalifikowane prawie wyłącznie 

na podstawie danych klinicznych – odnotowano tylko dwa przypadki potwierdzone laboratoryjnie. 

Inną chorobą bakteryjną wywołaną przez Streptococcus pyogenes jest róża, która od wielu lat 

jest dominującą postacią kliniczną rejestrowanych inwazyjnych chorób o etiologii Streptococcus 

pyogenes. W województwie kujawsko-pomorskim, w roku 2019 odnotowano 412 przypadków, przy 

czym, podobnie jak w przypadku płonicy, przypadki są kwalifikowane prawie wyłącznie w oparciu 

o kryterium kliniczne (również dwa przypadki potwierdzone laboratoryjnie). Zapadalność 19,81 była 

wyższa od notowanej w kraju – 16,04. Obserwujemy tendencję wzrostową dotyczącą liczby 

notowanych przypadków. 

 

Zgony z powodu chorób zakaźnych 

 

Umieralność z powodu chorób zakaźnych utrzymywała się na stosunkowo niskim poziomie. 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2019 roku wynosiła 4,05 na 100 tys. ludności. 

Zarejestrowano 84 zgony (o 4 więcej niż w roku 2018), których przyczyną były choroby zakaźne. 

Dominowały, podobnie jak w latach ubiegłych, posocznica (42,9%), zakażenia jelitowe wywołane 

przez Clostridioides difficile (21,4%) i gruźlica (13,1%). Najwięcej zgonów odnotowano w grupie 

osób powyżej 60 roku życia, ok. 75% ogółu zgonów z powodu chorób zakaźnych. 
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Choroby zakaźne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015 – 2019 

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności. 

 

p. Jednostka chorobowa 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

1 Cholera           

2 Dur brzuszny 1 0,05       1 0,05 

3 Dury rzekome A, B, C           

4 

Salmoneloza 

razem 451 21,58 509 24,42 439 21,08 515 24,76 382 18,37 

5 
zatrucie 

pokarmowe 
431 20,62 478 22,93 410 19,68 487 23,41 354 17,02 

6 

zakażenie 

pozajelitowe, w 

tym: 

20 0,96 31 1,49 29 1,39 28 1,35 28 1,35 

7 posocznica 18 0,86 24 1,15 20 0,96 21 1,01 19 0,91 

8 
inne zakażenie 

pozajelitowe 
2 0,10 7 0,34 9 0,43 7 0,34 9 0,43 

9 
Czerwonka bakteryjna 

(szigeloza) 
2 0,10     1 0,05 1 0,05 2 0,10 

10 

Inne 

bakteryjne 

zakażenia 

jelitowe 

(ogółem) 

razem 798 38,18 647 31,04 675 32,41 900 43,27 982 47,21 

11 

wywołane przez 

E. coli 

biegunkotwórczą 

4 0,19 2 0,10 1 0,05 2 0,10 4 0,19 

12 

wywołane przez 

E. coli 

enterokrwotoczną 

1 0,05     1 0,05 1 0,05  2 0,1  

13 

wywołane przez 

E. coli inną i 

BNO 

64 3,06 24 1,15 14 0,67 10 0,48 9 0,43 

14 
wywołane przez 

Campylobacter 
19 0,91 23 1,10 40 1,92 28 1,35 50 2,40 

15 

wyw. przez 

Y.enterocolitica 

lub 

pseudotuberculosi

s 

20 0,96 16 0,77 18 0,86 9 0,43 12 0,58 

16 

wywołane przez 

Clostridium 

difficile 

555 26,56 456 21,88 516 24,77 736 35,39 778 37,41 

17 

inne określone i 

nie określone, w 

tym: 

135 6,46 126 6,04 85 4,08 114 5,48 127 6,11 

18 inne określone 10 0,48 16 0,77 2 0,10 17 0,82 112 5,38 

19 inne nie określone 125 5,98 110 5,28 83 3,98 97 4,66 15 0,72 

20 

Inne bakteryjne zakażenia 

jelitowe 

u dzieci do lat 2 

68 173,04 55 142,93 60 151,63 57 141,28 98 242,90 

21 

Inne 

bakteryjne 

zatrucia 

pokarmowe 

(ogółem) 

razem 41 1,96 25 1,20 40 1,92 43 2,07 17 0,82 

22 gronkowcowe 5 0,24     22 1,06 27 1,30 1 0,05 

23 

jadem 

kiełbasianym 

(botulizm) 

1 0,05 1 0,05 3 0,14 5 0,24     

24 

wywołane przez 

Clostridium 

perfringens 

                    

25 inne określone 28 1,34         1 0,05     

26 nie określone 7 0,33 24 1,15 15 0,72 10 0,48 16 0,77 
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p. Jednostka chorobowa 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

27 

Inne bakteryjne zatrucia 

pokarmowe 

u dzieci do lat 2 

1 2,54 4 10,39     4 9,91     

28 Lamblioza (giardioza) 58 2,78 39 1,87 31 1,49 29 1,39 15 0,72 

29 Kryptosporydioza           

30 

Wirusowe 

zakażenia 

jelitowe 

(ogółem) 

razem 3531 168,95 2578 123,67 3474 166,78 3816 183,47 2719 130,73 

31 
wywołane przez 

rotawirusy 
2196 105,07 1190 57,09 2046 98,23 2340 112,50 1547 74,38 

32 
wywołane przez 

norowirusy 
328 15,69 462 22,16 484 23,24 444 21,35 345 16,59 

33 

inne określone i 

nie określone, w 

tym: 

1007 48,18 926 44,42 944 45,32 1032 49,62 827 39,76 

34 
 

inne określone 214 10,24 240 11,51 406 19,49 490 23,56 502 24,14 

35 nie określone 793 37,94 686 32,91 538 25,83 542 26,06 325 15,63 

36 

Wirusowe zakażenia jelitowe u 

dzieci 

do lat 2 

1415 
3600,7

8 
898 2333,62 1436 3629,10 1650 4089,62 1405 3482,38 

37 Biegunka i 

zapalenie 

żołądkowo-

jelit. BNO 

ogółem 2127 101,77 2072 99,40 1852 88,91 1874 90,10 1729 83,13 

38 
w tym u dzieci do 

lat 2 
722 

1837,2

9 
746 1938,62 636 1607,32 666 1650,72 562 1392,95 

39 Dżuma           

40 Tularemia         2 0,10     

41 Wąglik           

42 Bruceloza: nowe zachorowania           

43 Nosacizna           

44 Leptospiroza                 1 0,05 

45 Jersinioza pozajelitowa 1 0,05     1 0,05     1 0,05 

46 Mikobakteriozy - inne i BNO 17 0,81 21 1,01 22 1,06 27 1,30 27 1,30 

47 Listerioza 6 0,29 9 0,43 5 0,24 8 0,38 3 0,14 

48 
Tężec 

ogółem           

49 noworodków           

50 Błonica           

51 Krztusiec 450 21,53 559 26,82 331 15,89 158 7,60 70 3,37 

52 Płonica (szkarlatyna) 2060 98,56 1252 60,06 870 41,77 1137 54,67 1387 66,69 

53 

Choroba 

meningokok

owa, 

inwazyjna 

ogółem 19 0,91 12 0,58 14 0,67 11 0,53 12 0,58 

54 

zapalenie opon 

mózgowych i/lub 

mózgu 

10 0,48 7 0,34 6 0,29 3 0,14 3 0,14 

55 posocznica 13 0,62 10 0,48 11 0,53 7 0,34 10 0,48 

56 
inna określona i 

nie określona 
        1 0,05 2 0,10     

57 
Choroba 

wywołana 

przez 

Streptococcu

s 

pyogenes, 

inwazyjna 

ogółem 510 24,40 431 20,68 355 17,04 378 18,17 434 20,87 

58 róża 499 23,88 416 19,96 347 16,66 365 17,55 412 19,81 

59 
zespół wstrząsu 

toksycznego 
    1 0,05             

60 
gorączka 

połogowa 
            1 0,05     

61 inna określona i 11 0,53 14 0,67 8 0,38 12 0,58 22 1,06 
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p. Jednostka chorobowa 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

nie określona 

62 

Legioneloza 

razem 6 0,29 1 0,05 3 0,14 5 0,24 1 0,05 

63 
choroba 

legionistów 
6 0,29 1 0,05 3 0,14 5 0,24 1 0,05 

64 gorączka Pontiac                     

65 

Kiła 

wrodzona 2 10,22 4 21,11 1 4,99 2 10,00 3 15,00 

66 wczesna 44 2,11 43 2,06 51 2,45 28 1,35 31 1,49 

67 późna 7 0,33 5 0,24 8 0,38 9 0,43 10 0,48 

68 

inne postacie kiły 

i kiła nie 

określona 

4 0,19 6 0,29 6 0,29 18 0,87 6 0,29 

69 Rzeżączka   28 1,34 25 1,20 20 0,96 14 0,67 20 0,96 

70 
Ziarnica weneryczna wywołana 

przez Chlamydie 
                    

71 

Inne choroby przenoszone drogą 

płciową wywołane przez 

Chlamydie 

10 0,48 5 0,24 6 0,29 2 0,10 1 0,05 

72 Borelioza z Lyme ogółem 399 19,09 605 29,02 545 26,17 368 17,69 563 27,07 

73 Borelioza z Lyme neuroberelioza         12 0,58 

74 
Ornitozy (zakażenia Chlamydia 

psittaci) 
          

75 Dur wysypkowy           

76 Gorączka Q           

77 
Gorączka plamista i inne 

riketsjozy 
          

78 

Poliomyeliti

s 

wywołane dzikim 

wirusem 
          

79 

wyw. wirusem 

poch. 

szczepionkowego 

          

80 
Ostre porażenia wiotkie u dzieci  

w wieku 0-14 lat 
1 0,32 5 1,59 1 0,32 4 1,27 3 0,95 

81 

Encefalopati

e 

gąbczaste 

choroba 

Creutzfeldta-

Jacoba (CJD) 

3 0,14 1 0,05     1 0,05 1 0,05 

82 

wariant choroby 

Creutzfeldta-

Jacoba (vCJD) 

          

83 
inne i nie 

określone 
          

84 Wścieklizna           

85 

Styczność i narażenie na 

wściekliznę 

/ potrzeba szczepień 

455 21,77 456 21,88 427 20,50 429 20,63 464 22,31 

86 Kleszczowe zapalenia mózgu 1 0,05             3 0,14 

87 

Inne 

wirusowe 

zapalenie 

mózgu 

opryszczkowe     3 0,14 2 0,10     2 0,10 

88 inne określone                     

89 nie określone 9 0,43 13 0,62 6 0,29 6 0,29 4 0,19 

90 

w innych 

chorobach 

objętych MZ-56 

    1 0,05     1 0,05     

91 Wirusowe 

zapalenie 

opon 

enterowirusowe     2 0,10 3 0,14 5 0,24 2 0,10 

92 opryszczkowe                     
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p. Jednostka chorobowa 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

93 
mózgowych inne określone 

i nie określone 
52 2,49 42 2,01 65 3,12 80 3,85 59 2,84 

94 

w innych 

chorobach 

objętych MZ-56 

1 0,05     2 0,10     1 0,05 

95 
Gorączka denga 

(klasyczna lub krwotoczna) 
    1 0,05         2 0,10 

96  
Choroba wywołana przez wirus 

Chikungunya 
          

97 Gorączka zachodniego Nilu           

98 
Choroba wywołana przez wirus 

Zika 
          

99 Żółta gorączka           

10

0 
Wirusowe 

gorączki 

krwotoczne 

Ebola, Marburg, 

Lassa 
          

10
1 

inna określona i 

nie określona 
          

10

2 

Choroba wywołana przez 

hantawirusy 
          

10

3 
Ospa wietrzna 12930 618,66 8969 430,27 11308 542,89 9900 475,98 9935 477,66 

10

4 
Ospa prawdziwa                     

10

5 
Odra 1 0,05 1 0,05     7 0,34 21 1,01 

10

6 
Różyczka 142 6,79 59 2,83 24 1,15 20 0,96 12 0,58 

Lp. Jednostka chorobowa 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

10
7 

Pryszczyca           

10

8 

Wirusowe 

zapalenie 

wątroby 

typu A 2 0,10 3 0,14 107 5,14 103 4,95 46 2,21 

10
9 

typu B - ostre 3 0,14 2 0,10 2 0,10 1 0,05 1 0,05 

11
0 

typu B – przew. i 

BNO 
328 15,69 271 13,00 257 12,34 220 10,58 243 11,68 

11

1 

typu C: wg def. 

przyp. z 2009 / 

2014 r. 

469 22,44 417 20,00 385 18,48 251 12,07   

11

2 

typu C - ostre wg 

def. 
        1 0,05 

11
3 

typu C – przew. i 

BNO 
        274 13,17 

11
4 

typu B+C 

(zakażenie  

mieszane) 

2 0,10 1 0,05 2 0,10         

11

5 

inne i nie 

określone 
            1 0,05     

11

6 

AIDS - Zespół nabytego 

upośledzenia odporności 
4 0,19 1 0,05     3 0,14 14 0,67 

11

7 
Nowo wykryte zakażenia HIV 39 1,87 34 1,63 33 1,58 35 1,68 55 2,64 

11

8 

Świnka (nagminne zapalenie 

przyusznic) 
190 9,09 104 4,99 92 4,42 86 4,13 73 3,51 

11

8 
Malaria (zimnica)     1 0,05 1 0,05         

11
9 

Bąblowica (echinokokoza) 4 0,19 1 0,05 2 0,10     5 0,24 

12

0 
Wągrzyca (cysticerkoza)             1 0,05     

12
1 

Włośnica           
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p. Jednostka chorobowa 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

12
2 Choroba 

wywołana 

przez 

Streptococcu

s 

pneumoniae, 

inwazyjna 

ogółem 78 3,73 78 3,74 87 4,18 107 5,14 104 5,00 

12

3 

zap. opon 

mózgowych i/lub 

mózgu 

13 0,62 16 0,77 11 0,53 13 0,63 9 0,43 

12

4 
posocznica 59 2,82 50 2,40 61 2,93 75 3,61 70 3,37 

12

5 

inna określona  

i nie określona 
23 1,10 30 1,44 28 1,34 31 1,49 38 1,83 

12

6 

Zespół hemolityczno-

mocznicowy w przebiegu 

zakażenia E. coli 

1 0,05     1 0,05     2 0,10 

12

7 Choroba 

wywołana 

przez 

Heamophilu

s 

influenzae,in

wazyjna 

ogółem 3 0,14 10 0,48 7 0,34 11 0,53 5 0,24 

12
8 

zapalenie opon 

mózgowych i/lub 

mózgu 

    1 0,05 1 0,05         

12
9 

posocznica 3 0,14 7 0,34 6 0,29 9 0,43 1 0,05 

13

0 

inna określona     

i nie określona 
    3 0,14 1 0,05 4 0,19 4 0,19 

13
1 

Bakteryjne 

zapalenie 

opon 

mózgowych 

i/lub mózgu 

w innych 

chorobach 

objętych MZ-56 

7 0,33 2 0,10 2 0,10 6 0,29 3 0,14 

13
2 

inne określone 6 0,29 14 0,67 3 0,14 6 0,29 9 0,43 

13

3 

inne, nie 

określone 
27 1,29 23 1,10 15 0,72 10 0,48 14 0,67 

13
4 

Zapalenie opon mózgowych inne 

i nie określone 
19 0,91 25 1,20 24 1,15 49 2,36 37 1,78 

13

5 

Zapalenie mózgu inne i nie 

określone 
4 0,19 8 0,38 4 0,19 7 0,34 3 0,14 

13

6 

Grypa ptaków typu A/H5 lub 

A/H5N1 

u ludzi 

                    

13
7 

Grypa i  

podejrzenia 

grypy 

(ogółem) 

ogółem 
25292

0 

12101,

48 
280272 

13445,3
7 

294145 
14121,6

6 
315249 

15156,8
1 

252451  
 12169,

15 

13

8 

u dzieci w wieku 

0-14 lat 

12605

0 

39845,

23 
140459 

44789,0

8 
145136 

46217,2

4 
143903 

45723,5

5 
119547  

38070,1

1  

13

9 
Grypa 

(ogółem) 

przyp. potw. 

laboratoryjni

e 

ogółem 51 2,44 194 9,31 101 4,85 157 7,55 277 13,32 

13

8 

u dzieci w wieku  

0-14 lat 
3 0,95 64 20,41 17 5,41 24 7,63 63 20,02 

13
9 

Wrodzone 

chor. 

wirusowe 

różyczka 

wrodzona 
          

14

0 
Wrodzone 

choroby 

wirusowe 

choroba 

wywołana przez 

wirus Zika 
          

14

1 

inne określone 

i nie określone 
          

14

2 
Inne 

wrodzone 

zakażenia i 

choroby 

pasożytnicze 

toksoplazmoza 1 5,11 1 5,28 2 9,98 3 15,00     

14
3 

listerioza           

14

4 

inne określone 

i nie określone 
          

14
5 

SARS - Zespół ostrej 

niewydolności oddechowej 
          

14
6 

Zatrucia pestycydami – ostre 1 0,05     2 0,10     1 0,05 

14
7 

Zatrucia 

naturalnie 

ryby, skorupiaki i 

inne produkty 
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p. Jednostka chorobowa 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

toks. 

Substancjam

i spożytymi 

jako pokarm 

morza 

14

8 
grzyby     3 0,14     1 0,05 2 0,10 

14

9 

jagody i inne 

części roślin 
        3 0,14         

15

0 

Ostre 

zatrucia 

żywnością 

skażoną 

mikotoksyny                     

15
1 

dioksyny                     

15
2 

polichlorowane 

bifenyle 
                    

15

3 

inne określone  

i nie określone 
            5 0,24     

 

Wnioski: 

 

1. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych i zakażeń w 2019 roku była zróżnicowana, ale 

można ją ocenić jako dobrą i względnie stabilną. 

2. Spośród chorób objętych obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych, odnotowano 

spadek liczby zachorowań na krztusiec i różyczkę oraz wzrost liczby zachorowań na świnkę. 

Poziom zachorowań na ospę wietrzną był podobny, jak w roku 2018. 

3. Odnotowano 21 przypadków odry, to 3-krotnie więcej, niż w roku 2018. 

4. Obowiązkowe szczepienia ochronne zostały w większości wykonane w odsetkach 

zapewniających odporność zbiorowiskową, jednak obserwowane były nieco niższe poziomy 

zaszczepienia we wszystkich grupach wiekowych objętych obowiązkiem szczepień, co może 

być efektem uchylania się i rezygnacji ze szczepień. Utrzymanie wysokiego poziomu 

zaszczepienia populacji wymaga w dalszym ciągu szczególnego zaangażowania i mobilizacji 

jednostek biorących udział w realizacji Programu Szczepień Ochronnych. 

5. Zjawisko uchylania się i rezygnacji ze szczepień obowiązkowych skutkowało 

niezaszczepieniem 0,36% populacji podlegającej szczepieniom w 2019 roku. Konieczne jest 

kontynuowanie inicjatyw popularyzujących szczepienia ochronne. 

6. Ogólna liczba bakteryjnych zatruć pokarmowych była najniższa od roku 2015. 

7. Odnotowano jeden przypadek duru brzusznego, dwa przypadki czerwonki bakteryjnej oraz dwa 

przypadki dengi – postać klasyczna. W roku 2019 odnotowano także trzy zawleczone 

zachorowania na wzw-A. Poza jednym przypadkiem czerwonki bakteryjnej, wszystkie 

zachorowania zostały zawleczone z innych obszarów geograficznych. Konieczne jest 

podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych 

z podróżami do różnych części świata. 

8. Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A była o połowę mniejsza niższa, niż 

notowana w 2018 roku. 

9. Odnotowano spadek liczby ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową. 

10. W zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu C i typu B, liczba nowo wykrywanych 

przypadków była nieco większa niż w 2018 roku. 

11. Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV i zachorowań na AIDS była najwyższa od roku 2015. 

12. Poziom zgłaszania chorób przenoszonych drogą płciową pozostaje niski od kilku lat. 

13. Choroby infekcyjne ośrodkowego układu nerwowego nie stanowiły problemu. Nie było 

zachorowań w ogniskach. 

14. Odnotowano trzy zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu, w tym jeden, przypadek 

śmiertelny. Zapadalność na boreliozę była wyższa niż notowana w 2018 roku. 

15. Kontynuowano realizację „Programu reorganizacja nadzoru epidemiologicznego nad gruźlicą 

w województwie kujawsko-pomorskim’’. 
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16. Odnotowano mniejszą niż w 2018 roku liczbę zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. 

W stosunku do 2018 roku, wzrosła liczba osób zaszczepionych przeciw grypie. 

17. W obszarze zakażeń związanych z opieką zdrowotną, odnotowano spadek zgłoszonych 

identyfikacji czynników bakteryjnych z niebezpiecznymi mechanizmami oporności, w tym 

Klebsiella pneumoniane typu „New Delhi” (NDM). 

18. Odnotowano spadek liczby zgłoszonych ognisk epidemicznych zakażeń związanych z opieką 

zdrowotną. W dalszym ciągu konieczna jest skuteczna kontrola zakażeń i systemowe zmiany w 

zakresie przeciwdziałania przedmiotowym zakażeniom. 

19. Uregulowania systemowego wymaga dostępność diagnostyki laboratoryjnej do celów nadzoru 

epidemiologicznego. 

 
 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowane są 1 154 podmioty 

wykonujące działalność leczniczą oraz 2 471 praktyk lekarskich, z czego blisko 86% 

zlokalizowanych jest na terenach miejskich. Udzieliły one w 2016 roku ponad 17 tys. porad 

lekarskich w tym 5,9 tys. porad specjalistycznych oraz 1,5 tys. porad stomatologicznych. W 43 

szpitalach, o łącznej ilości ok. 10 tys. łóżek, leczonych jest rocznie ponad 400 tys. chorych.  

Na ponad 5,5 tys. lekarzy zatrudnionych w ww. podmiotach spoczywa obowiązek zgłaszania, 

w ramach prowadzonego systemu nadzoru epidemiologicznego, wybranych zakażeń i chorób 

zakaźnych do właściwych państwowych inspektorów sanitarnych. Na terenie województwa 

funkcjonuje 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. 

Kolejnymi ogniwami systemu nadzoru epidemiologicznego są: Główny Inspektor Sanitarny, 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Instytut Gruźlicy i Chorób 

Płuc, Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). 

Czułość 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, wybranych biologicznych czynników 

chorobotwórczych oraz od poziomu zaangażowania pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 

proces klasyfikacji i rejestracji zakażeń i chorób zakaźnych. 

 

  

9.  Stopień dostępu do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość systemu 

nadzoru epidemiologicznego 
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IV.  Analiza i ocena ryzyka wystąpienia zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi z uwzględnieniem 

chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce 

zjadliwych  
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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 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo- żywieniowych 

Obecnie bez większego 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 lecznicza 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. 

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 
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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 na terenie województwa ograniczają możliwość 

łatwego szerzenia się choroby. 

Jakość i dostępność wody pitnej 

Stwierdzana sporadycznie na terenie kilku powiatów niezadawalająca jakość wody pitnej może 

zwiększać 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 lecznicza 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. 

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. 
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Odporność populacji 

Powszechna wrażliwość na zakażenie. 

Sytuacja demograficzna w województwie 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Jakość i dostępność wody pitnej 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 

Obecnie bez większego 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 potwierdzone wpisem do Międzynarodowej 

Książeczki Szczepień. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność lecznicza 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 

Powszechna wrażliwość na zakażenie. Chorują w zasadzie tylko pewne grupy ludności, zawodowo 

związane z łowiectwem, hodowlą, ubojem, pracami leśnymi. 

Sytuacja demograficzna w województwie 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Jakość i dostępność wody pitnej 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 

Obecnie bez większego 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. 

Szczenienia 

Nie stosuje się. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność lecznicza 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 jest powszechna. W rejonach endemicznych wrażliwość na 

zakażenie zależna od poziomu przeciwciał we krwi ludzi mających wcześniej kontakt 

z czynnikiem zakaźnym. 

Sytuacja demograficzna w województwie 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Jakość i dostępność wody pitnej 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 

Na terenie województwa nie notowano jeszcze przypadków tej choroby. Istniejący ruch 

turystyczny umożliwia zaimportowanie przypadków choroby z rejonów jej występowania. 

Szczenienia 

Nie stosuje się. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność lecznicza i czułość nadzoru 

epidemiologicznego 
Choroba objęta jest międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Chory podlega hospitalizacji, 

zgłoszeniu do WHO i rejestracji. 
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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 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Jakość i dostępność wody pitnej 

Bez znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 

Na terenie województwa nie notowano jeszcze przypadków tych chorób. Od początku trwania 

epidemii gorączki Ebola w DRK (2018 r.), nie odnotowano przypadków poza tym krajem ani 

zaimportowanych do Europy. 

Szczepienia 

Nie stosuje się. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność lecznicza 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  

bardzo niskie. 

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. 
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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 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Jakość i dostępność wody pitnej 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 

Na terenie województwa w roku 2019 odnotowano dwa zawleczone przypadki 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 lecznicza 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. 

 

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 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 

Zapadalność na te jednostki chorobowe jest związana nie tylko z warunkami sanitarno-

higienicznymi produkcji i obrotu żywności, a także z higieną przygotowywania i spożywania 

potraw w środowiskach domowych oraz, ze względu na występowanie ognisk epidemicznych 

chorób przenoszonych drogą pokarmową w placówkach ochrony zdrowia, miarą przestrzegania 

procedur sanitarno-higienicznych w tych obiektach. Droga kontaktowa odgrywa istotną rolę 
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w szerzeniu się zakażeń nie tylko w ogniskach epidemicznych zakażeń związanych z opieką 

zdrowotną, a także w środowiskach domowych. 

Jakość i dostępność wody pitnej 

Pomimo dobrze rozwiniętej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze województwa, 

sporadycznie stwierdzana niezadawalająca jakość zdrowotna wody pitnej na terenie niektórych 

powiatów, może zwiększać prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń drogą wodną. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych  

Pomimo 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 chorób przenoszonych drogą pokarmową. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 

W województwie kujawsko-pomorskim, w roku 2019, w odniesieniu do roku 2018, odnotowano 

spadek zapadalności na bakteryjne zatrucia pokarmowe ogółem. W dalszym ciągu obserwowana 

jest tendencja wzrostowa zapadalności na inne bakteryjne zakażenia jelitowe ogółem, w tym 

o etiologii Clostridioides difficile, ale dynamika tego wzrostu jest mniejsza, niż notowana w latach 

2017-2018. W przypadku zakażeń jelitowych o etiologii wirusowej, odnotowano znaczy spadek 

liczby zgłoszonych zachorowań.  

Szczepienia 

Szczepienia zalecane przeciw wzw typu A, zakażeniom rotawirusowym i durowi brzusznemu. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność lecznicza 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 

umiarkowane. 

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 

wrażliwość na 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. 
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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.  

Jakość i dostępność wody pitnej 

Obecnie 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 

W ostatnich latach notuje się wysokie 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. Czułość nadzoru epidemiologicznego nad grypą 

i chorobami grypopodobnymi w województwie kujawsko-pomorskim przewyższa średni poziom 

krajowy. 

Ocena ryzyka 

Ryzyko wystąpienia epidemii grypy jest obecnie oceniane jako średnie.  

 

 

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 dogodne 
warunki do szerzenia się choroby drogą inhalacyjną. 



 

69  

Jakość i dostępność wody pitnej 

Obecnie bez większego 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. 12 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 lecznicza i czułość nadzoru 

epidemiologicznego 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy wraz z licznymi poradniami leczenia 

gruźlicy i chorób płuc na terenie całego województwa realizuje zadania z zakresu diagnostyki 

i lecznictwa tej choroby. Program nadzoru epidemiologicznego nad gruźlicą i osobami 

ze styczności z chorym na gruźlicę realizowany jest przez jednostki organizacyjne 

PIS województwa kujawsko-pomorskiego. Czułość nadzoru epidemiologicznego nad chorobą 

oceniana jest wysoko. 

Ocena ryzyka 

Ryzyko wystąpienia epidemii gruźlicy jest obecnie niskie. 

 

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 

Obecnie bez większego 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). 
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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  zakażeniom Hib obserwuje się znaczny 
spadek zapadalności na choroby wywołane tym czynnikiem zakaźnym. Ocena skuteczności 
wprowadzonych w roku 2017 obowiązkowych szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym 
będzie możliwa w przyszłości. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność lecznicza 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. 

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 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 

Mogą wystąpić ogniska o charakterze zakażeń zawodowych, np. pracownicy służb 

weterynaryjnych, pracownicy garbarni. 

Jakości 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. 
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Dostępność do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i czułość nadzoru 

epidemiologicznego 
Choroba objęta międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. 

Ocena ryzyka 

Duża przeżywaIność 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. 

Sytuacja demograficzna w województwie 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Warunki życia, pracy, nauki 

Możliwość wystąpienia zakażeń laboratoryjnych. 

Jakość i dostępność wody pitnej 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Obecnie bez większego 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 lecznicza i czułość nadzoru 

epidemiologicznego 

Choroba objęta międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. 

Ocena ryzyka 

Możliwość użycia wirusa ospy prawdziwej jako broni biologicznej lub środka bioterroru. 

 

14) Choroby wywołane przez pandemiczne koronawirusy człowieka (SARS, MERS, 
COVID-19) 

Określenie 
Wirusowe choroby zakaźne wywołane przez różne gatunki ludzkich koronawirusów, 
przebiegające z wysoką gorączką, kaszlem i dusznością. W ciężkich przypadkach 
występuje śródmiąższowe zapalenie płuc z postępującą niewydolnością układu 
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oddechowego prowadzącą do śmierci. 

Źródło zakażenia 

Chory człowiek lub zwierzęta będące naturalnymi rezerwuarami bądź pośrednimi gospodarzami 

wirusa (na przykład zakażenie HCoV-SARS jest wiązane z cywetami, źródłem wirusa HCoV-

MERS są najprawdopodobniej wielbłądy dromadery. Obecnie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta 

są rezerwuarem SARS-CoV-2). 

Droga szerzenia 

Droga kropelkowa lub przez zanieczyszczone wydzielinami przedmioty. Możliwe jest 

również szerzenie się choroby drogą fekalno-oralną. 

Odporność populacji 

Powszechna podatność na zakażenie. Istnieje wyraźna korelacja między wiekiem a ryzykiem 

zakażenia. Z danych WHO wynika, że wśród chorych najwięcej jest osób dorosłych. 

Sytuacja demograficzna w województwie 

Starzejąca się populacja - duży odsetek ludzi dorosłych oraz w podeszłym wieku w województwie 

może mieć wpływ na rozmiary potencjalnego ogniska epidemii. 

Warunki życia, pracy, nauki 

Duża gęstość zaludnienia w miejscach zamieszkania, liczne kontakty z ludźmi w miejscu pracy 

lub nauki, wypoczynku/rozrywki umożliwiają łatwe szerzenie się zakażeń. 

Jakość i dostępność wody pitnej 

Obecnie bez większego znaczenia. 

Stan jakości zdrowotnej żywności oraz higieny w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
Utrzymanie wysokiego poziomu higieny w zakładach produkujących lub wprowadzających środki 
spożywcze do obrotu może ograniczyć możliwość szerzenia się zakażeń. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna 

Epidemia wywołana przez HCo-V-SARS wygasła po 2 latach (2002-2003). Zachorowania 

wywołane przez koronawirusy MERS występują endemicznie od 2012 roku. W 2020 roku WHO 

ogłasza pandemię COVID-19. 

Szczepienia 

Nie ma obecnie dostępnych szczepionek. 

Dostępność do podmiotów wykonujących działalność lecznicza i czułość nadzoru 

epidemiologicznego 

Choroby objęte są międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Duża liczba przypadków 

wymagających leczenia w warunkach hospitalizacji może wpłynąć na wydolność systemu opieki 

zdrowotnej. Ograniczony dostęp do diagnostyki laboratoryjnej. 

Ocena ryzyka 

W związku z występowaniem licznych ognisk epidemicznych COVID-19 na całym świecie, 

występuje duże ryzyko wystąpienia ogniska również na terenie województwa. 

Prawdopodobieństwo wygaśnięcia epidemii MERS jest niewielkie. 
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V. 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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Powiat aleksandrowski 

 

Lp. 

Gmina / 

Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą być 

przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. 
Aleksandrów 

Kujawski 
Słomkowo 26 DOM Dziennego Pobytu   10  

2. 
Aleksandrów 

Kujawski 

 

ul. Sikorskiego 2 

 

Zespół Szkół nr 2   50  

3. Bądkowo Toporzyszczewo Klub Seniora   6  

4. Ciechocinek ul. Zdrojowa 17 Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy   70  

5. Nieszawa Miasto Nieszawa Klasztor pofranciszkański   30  

6. Nieszawa 
ul. Sienkiewicza 20 

 

NZOZ  „Elmed” Poradnia Lekarza 

Rodzinnego 

 

70    

7. Ciechocinek ul. Kopernika 18 Szkoła Podstawowa nr 1   100  

Razem: 70  266  

 

 

 

 

 

 



 

75  

Powiat Miasto Bydgoszcz 
 

 

Lp. Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia  

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia  

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą być 

przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji  kwarantanny  

1. 

 Bydgoszcz 

 

ul. Zygmunta 

Augusta 2 

obiekt do czasowego 

zakwaterowania poszkodowanych 
  16  

2. 

Bydgoszcz 

 

ul. Głowackiego 37 

 
Bursa Nr 1   170  

3 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2 Bursa Nr 2   176  

4. Bydgoszcz ul. Sowińskiego 5 Szkolne Schronisko Młodzieżowe   90  

5. Bydgoszcz ul. Toruńska 50 A 
Internat Zespołu Szkół 

Drzewnych 
  49  

6. Bydgoszcz ul. Karpacka 54 ADM   7  

7. Bydgoszcz ul.Szpitalna 19 

Wielospecjalistyczny Szpital 

Miejski im. dr. Emila 

Warmińskiego  

8 8 16  

RAZEM: 8 8 524  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76  

Powiat bydgoski 

 
 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Osielsko 

ul. Centralna 7  

 
Szkoła Podstawowa   10  

2. Solec Kujawski ul. Unii Europejskiej 2 Hotel AUTOS   34  

3. Solec Kujawski 
ul .Gen.  

St. Roweckiego "Grota" 3 
Hotel OSiR   42  

4. Dobrcz ul. Długa 52 Gminny Ośrodek Kultury   5  

5. Solec Kujawski ul. Leśna 64 Hotel Leśny   54  

6. Chrośna Chrośna 11 Świetlica "Chrośna"   30  

7. Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 38 Gminna Przychodnia  2   

8. Dąbrowa Chełmińska Czarże Przychodnia  4   

9. Dąbrowa Chełmińska Ostromecko Przychodnia  2   

RAZEM:  8 175  

 

 

 

  



 

77  

Powiat brodnicki 

 
 

Lp. Gmina / 

Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia  

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia  

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji  kwarantanny 

1. Brodnica ul. Lidzbarska 14 Internat I LO   140  

2. Brodnica ul. Gajdy 3 Bursa Szkolna przy Caritas   60  

3. Brodnica ul. Kamionka 24 Zakład Aktywności Zawodowej   40  

4. Górzno ul. Leśna 12 Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wilga"   48  

5. Górzno ul. Wczasowa 1, Dworek Wapionka   70  

6. Brodnica Tywola 103, Zajazd "Tiroli",   20  

7. 
Jabłonowo 

Pomorskie 
Lembarg 105 Ośrodek Wypoczynkowy Leśna Cisza   20  

8.  Bobrowo 
Wądzyn 39 

 

Ośrodek Wypoczynkowy "Półwysep 

Wądzyn" 
  80  

9. Brodnica ul. Wiejska 9 Szpital Powiatowy 16 16 16  

10. Bartniczka ul. Brodnicka 8 Dzienny Dom Pobytu „Vigor”   7  

11. Osiek Strzygi 46 Szkoła Podstawowa   80  

RAZEM: 16 16 581  

 

 



 

78  

Powiat chełmiński 
 

 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Unisław Spokojna 18 
Hala Widowiskowo-

Sportowa 
  20  

2. Chełmno ul. Jastrzębskiego 5 
Europejskie Centrum 

Wymiany Młodzieży 
  49  

3. Chełmno Nowa Wieś Chełmińska 11a Świetlica Wiejska   10  

4. Papowo Biskupie Papowo Biskupie 127A Sala Gimnastyczna   20  

5. Papowo Biskupie Dubielno Świetlica Wiejska   5  

6. Lisewo Mgoszcz Świetlica Wiejska   20  

7. Stolno Wabcz Szkoła Podstawowa   10  

8. Chełmno pl. Rydygiera 1 
Zespół opieki 

Zdrowotnej 
  22  

9. Stolno Grubno 

Internat Zespołu 

Szkół Kształcenia 

Praktycznego 

  40  

RAZEM:   196  

 

 

 

 



 

79  

Powiat golubsko - dobrzyński 
 

 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Zbójno Wielgie 80 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy 

  48  

2. Golub-Dobrzyń ul. PTTK 28 Zespół Szkół nr 1   200  

3. Golub-Dobrzyń Nowogród 

Budynek kawiarni 

przy dawnym 

Gminnym Ośrodku 

Rekreacji 

"GRODNO" 

  15  

4. Golub-Dobrzyń Nowogród 

Domek letniskowy 

przy dawnym 

Gminnym Ośrodku 

Rekreacji "Grodno" 

  12  

5. Ciechocin Ciechocin 167 
Szkoła Podstawowa 

im. O.Kolberga 
  30  

6. Nowa Wieś Nowa Wieś 20 Budynek   10  

7. Zbójno Rużu Świetlica Wiejska   10  

8. Zbójno Sitno Świetlica Wiejska   10  

9. Zbójno Rembiosze Świetlica Wiejska   10  

10. Kowalewo Pomorskie Pl. Wolności 13 
Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury 
  40  



 

80  

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

11. Golub-Dobrzyń Pląchoty Świetlica Wiejska   30  

12. Radomin Dulsku Miejski Dom Kultury   9  

13. Radomin Wilczewko Świetlica Wiejska   2  

14. Golub-Dobrzyń ul. Sportowa 8 
Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 
  32  

RAZEM:   458  
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Powiat Miasto Grudziądz 
 

 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Grudziądz ul. Hallera 37 

Zespół Placówek 

Młodzieżowych 

"Bursa 

  560  

2. Grudziądz ul. Kasprowicza 4 
Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy Nr 2 
  96  

3. Grudziądz ul. Portowa 8 

Centrum Rekreacyjno 

– Sportowe 

„MARINA” 

  28  

4.        

5.        

RAZEM:   684  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82  

Powiat grudziądzki 
 

 

Lp. Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia  

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia  

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji  kwarantanny 

1. Grudziądz Świerkocin 49 c Hotel   20  

2. Grudziądz Marusza 12 Hotel   60  

3.        

4.        

5.        

RAZEM:   80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

83  

Powiat inowrocławski 

 

 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Pakość Kościelec Kujawski 125 
Zespól Szkół im. Jana Pawła 

II 
  10  

2. Gniewkowo ul. Powstańców Wlkp 5 Branżowa Szkoła I stopnia   21  

3. Inowrocław ul. Rakowicza 93 
Zespół Obiektów Sportowych 

Nr 3 
  33  

4. Janikowo ul. Główna 40 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

hala sportowa 
  15  

5. Kruszwica Gocanowo Pałac   10  

6. Inowrocław ul. Poznańska 97 
Szpital Wielospecjalistyczny  

im. dr. Ludwika Błażka 
30 30 30  

7. Inowrocław ul. Czarnieckiego 24 Przychodnia „Piastowska” 3 5 7  

8. Inowrocław ul. 59 Pułku Piechoty 6 
Zakład Opieki 

Zdrowotnej RODZINA 
 8 0  

Razem: 33 43 126  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

84  

Powiat lipnowski 

 

 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji 
kwarantan

ny 

1. Kikół Sumin 20 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

"Koniczynka" 
  23  

2. Skępe ul. Wymyślińska 2 Internat Szkolny Zespołu Szkół   44  

3. Lipno ul. Nieszawska 6 Szpital Lipno   15 0  

4. Chrostkowo Makówiec Świetlica Wiejska   5  

Razem  15 72  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

85  

Powiat mogileński 
 

 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji 
kwarantan

ny 

1. Mogilno Żabno 52 Conrado Hotel-Restauracja   70  

2. 
Mogilno 

 
Chabsko 32 

Ośrodek Konferencyjno-

Wypoczynkowy "Haeven" 
  70  

3. Mogilno ul. Betonowa 2 Restauracja-Hotel "Boss"   40  

4. Mogilno Plac Wolności 4 Hotel-Restauracja "Józefina"   12  

5. Mogilno ul. Benedykta XVI  1 
Europejskie Centrum Spotkań 

im. Wojciecha Adelberta 
  60  

6. Mogilno ul. Mickiewicza 42 
Centrum Sportowo-

Konferencyjne OSRiR 
  24  

7. Jeziora Wielkie ul. Bukowa 4 
Ośrodek Wypoczynkowy Pod 

Sosnami 
  130  

8. Jeziora Wielkie ul. Bukowa 2 
Ośrodek Wypoczynkowy 

Klaudia-Bis 
  58  

9. Jeziora Wielkie ul. Bukowa 5 
Ośrodek Wypoczynkowy 

Klaudia-Bis 
  64  

10. Jeziora Wielkie Przyjezierze 6 
Ośrodek Wypoczynkowy 

MARIA - Robert Sosnowski 
  120  



 

86  

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji 
kwarantan

ny 

11. Dąbrowa ul. Parkowa 1 Świetlica Wiejska   20  

12. Jeziora Wielkie Przyjezierze ul. Bukowa 

Ośrodek Wypoczynkowy 

Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o. o. 

  42  

13. Jeziora Wielkie 
Przyjezierze 

ul. Świerkowa 13/1 

Zakład Aktywności 

Zawodowej 
  45  

14. Jeziora Wielkie 
Przyjezierze 

ul. Sosnowa 

Ośrodek Wypoczynkowy 

CIECH Soda Polska S.A. 
  156  

15. Mogilno 
 

Gębice Bielice 1 

Internat Zespołu Szkół  im. 

Powstańców WLKP 
  120  

Razem:   1031  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87  

Powiat nakielski 
 

 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji 
kwarantan

ny 

1. Nakło nad Notecią ul. Gimnazjalna 8 Internat I LO   60  

2. Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 7 Nowy Szpital 22    

3. Szubin ul. Ogrodowa 9 Nowy Szpital 20    

4.        

5.        

Razem:   60  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

88  

Powiat radziejowski 

 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą być 

przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Radziejów ul. Kościuszki 58 Zakład Aktywności Zawodowej   35  

2. Radziejów ul. Szkolna 12 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 
  75  

3. Radziejów ul. Przemyska 12 

Zespół Szkół i Placówek 

Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego 

  15  

4. Radziejów 
Biskupice 20,  

 

Budynek po Rodzinnym Domu 

Dziecka 
  8  

5. Bytoń Bytoń  64 D 
Firma Handlowo-Usługowa 

"Maja" Marzanna Kręglewska 
  12  

6. Dobre Byczyna 15, Świetlica Wiejska   5  

7. Topólka Topólka 20 Remiza OSP   4  

8. Bytoń Bytoń 52 B 
Dom Parafialny Parafia 

Rzymsko-Katolicka 
  20  

9. Piotrków Kujawski Nowa Wieś Warsztaty Terapii Zajęciowej   15  

Razem:   189  

 

  



 

89  

Powiat rypiński 

 

Lp. 

Gmina / 

Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Rypin ul. Sportowa 41, Hotel MOSiR   23  

2. Rypin ul. Mławska 48 Hotel LEVEL   48  

3. Rypin 
ul. Warszawska 

142, 
Zajazd "KARCZÓWKA"   17  

4. Rogowo Rogowo 64 Wiejski Ośrodek Kultury   10  

5. Wąpielsk  Radziki Duże 
Zespół Szkolno-Przedszkolny z obiektami hali 

sportowej 
  10  

6. Rypin Rusinowo 70 Świetlica Wiejska   15  

7. Rogowo Nadróż 
Internat przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej 
  48  

8. Brzuze Mościska 1 Pensjonat "Międzywody"   32  

9. Rypin 
Starorypin 

Rządowy 26a 
Hotel "Pod Modrzewiem"   22  

10. Rypin 
Sikory 11 a, 87-

500 
Zajazd Gościniec "Sikorka"   10  

11. Rypin Kowalki  87A Oberża na Uboczu   14  

12. Rypin ul. 3 Maja 
Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki 

Zdrowotnej   
 4   

Razem:  4 249  



 

90  

Powiat sępoleński 
 

 

Lp. 

Gmina / 

Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Więcbork 

Sypniewo ul. 

Kwiatowa 3  

 

Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego 
  88  

2. Więcbork 
 

Al. 600 - Lecia 9 

Internat Centrum Kształcenia Zawodowego  

Ustawicznego 
  25  

3. 
Kamień 

Krajeński 
ul. Sępoleńska 4/1 Gminny Ośrodek Wsparcia WACŁAW   10  

        

        

Razem:   123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

91  

Powiat świecki 
 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Świecie ul. Wojska Polskiego 149 

Internat Zespołu 

Szkół 

Ponadpodstawowych 

  50  

2. Osie ul. Bydgoska 2 
Przystanek Tleń 

Hotel-Tleń 
  37  

3. Osie ul. Czerska 11 EVITA-Tleń Hotel   136  

4. Osie ul. Młyńska 23B Hotel "Pod Orłem"   17  

5. Osie Brzeziny 41 
Pensjonat "Borowa 

Dolina" 
  10  

6. Osie Wierzchy 37 Ośrodek Wczasowy   32  

7. Pruszcz Brzeźno Świetlica Wiejska   20  

8. Dragacz Stare Mazy  ul. Świecka 34 Inter Bar  Motel   60  

9. Dragacz ul. Fletnowo 51 A Zajazd Krasnal   25  

10. Dragacz ul. Dragacz 9 Zajazd Nadwiślański   20  

11. Bukowiec Poledno 2 Pałac   58  

Razem:   465  

 



 

92  

Powiat Miasto Toruń 
 

 

Lp. 

Gmina / 

Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Toruń ul. Grunwaldzka 29/31 Internat Żeński Zespołu Szkół   160  

2. Toruń ul. Św. Józefa 26 
Internat Zespołu Szkół Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe 
  196  

3. Toruń ul. Łokietka 3 
Międzynarodowe Centrum Spotkań 

Młodzieży 
  96  

4.        

5.        

Razem:   452  
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Powiat toruński 

 

Lp. 

Gmina / 

Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1 Lubicz Gronowo 128 

Internat przy Zespole 

Szkół, Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego 

  100  

2 Czernikowo ul. Gimnazjalna 1 
Budynek Zespołu 

Szkół 
  85  

3 Lubicz Lubicz Górny ul. Piaskowa 23 Szkoła Podstawowa   40  

4 Osiek n/Wisłą ul. Spacerowa 17, 87- Dom Samopomocy   17  

5 Chełmża  ul. Hallera 25 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
  24  

   266  
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Powiat tucholski 
 

 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Tuchola ul. Świecka 89a 
Zakład Aktywności 

Zawodowej 
  110  

2. Cekcyn Zdroje 89 Ośrodek Turystyczny   20  

3. Cekcyn w Trzebcinach Stara Szkoła   25  

4. Cekcyn ul. Ogrodowa 17 
Ośrodek Turystyczny 

"Jarzębina" 
  50  

5. Kęsowo Kęsowo 
Ośrodek Turystyczny 

"Jarzębina" 
  28  

6. Kęsowo Tuchółka 16 
Baza Ratownictwa 

Wodnego 
  7  

7. Lubiewo Zamrzenica, 
Ośrodek Wczasowy 

Leśne Ustronie 
  168  

8. Śliwice Okoniny Nadjeziorne 77 

Ośrodek 

Wypoczynkowy 

Leśna Oaza, 

  80  

9. Śliwice Okoniny Nadjeziorne 65 
Ośrodek Wczasowy 

Bory Tucholskie, 
  40  

10. Lubiewo 89-525 Sucha 
Ośrodek Wczasowy 

"Wrzos" 
  42  
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Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

11. Śliwice  Okoniny Nadjeziorne 62 
Ośrodek Wczasowy 

Zacisze 
  30  

12. Lubiewo Sokole Kuźnica 4, 89-525 Sucha 
Stanica Wodna PTTK 

Albatros 
  18  

13. Tuchola ul. Warszawska 17, 89-500 

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji Hotel 

OLIMPIA 

  30  

14. Tuchola ul. Świecka 45 
Dom Dziennego 

Pobytu Senior+ 
  14  

15. Gostycyn w Bagienicy Świetlica Wiejska   5  

16. Gostycyn w Wielkiej Kloni Świetlica Wiejska   10  

Razem:   677  
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Powiat wąbrzeski 
 

 

L

p. 

Gmina / 

Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Dębowa Łąka Dębowa Łąka 40 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy   90  

2. Ryńsk Wronie 28 Zespół Szkół   75  

3. Dębowa Łąka Lipnica budynek świetlicy wiejskiej   20  

4. Ryńsk Przydwórz 
Budynek Recepcji na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego 
  14  

5. Płużnica Orłowo Centrum Edukacji Ekologicznej   50  

6. Wąbrzeźno ul. Wolności 11 Hala Sportowa przy SP Nr 2 im. Jana Pawła II   60  

7. Książki ul. Szkolna 
Salka Gimnastyczna w Szkole Podstawowej i 

Przedszkolu im.H.Sienkiewicza 
  11  

8. Wąbrzeźno ul. Tysiąclecia 3 
Baza Noclegowa przy Stadionie Miejskim im. 

Jana Wesołowskiego 
  25  

Razem:   345  
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Powiat Miasto Włocławek 

 
 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 

Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Włocławek ul. Mechaników 1 
Zespół Placówek Nr 

1 Bursa Szkolna Nr 2 
  150  

2. Włocławek ul. Żytnia 55 
Centrum Opieki nad 

Dzieckiem 
  50  

3.        

4.        

5.        

Razem:   200  
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Powiat włocławski 
 

 

Lp. 

Gmina / Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy 

wskazany 

w planie do 

zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Baruchowo Goreń Duży 37 Zielona Szkoła   90  

2. Lubień Kujawski w Kanibrodzie 
Ochotnicza Straż 

Pożarna 
  14  

3. Choceń ul. Sikorskiego 12 

-Sala GOSiR, 

-Zespół Szkolno- 

Przedszkolny 

  100  

4.        

5.        

Razem:   204  
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Powiat żniński 
 

 

 

Lp. 

Gmina / 

Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

1. Gąsawa ul. Żnińska 6 Internat przy Zespole  Szkół Niepublicznych   40  

2. Łabiszyn Lubostroń Pałac Lubostroń Hotel   50  

3. Barcin 

ul. 

Artylerzystów 

13 

Zespół Szkół Podstawowych nr 2   6  

4. Barcinie ul. Polna 1 Zespół Szkół   3  

5. Gąsawa ul. Żnińska 3 a Gminne Centrum Kultury "Stodoła"   30  

6. Gąsawie 
w Chomiąży 

Szlacheckiej 
Zielona Szkoła   50  

7. Gąsawa Gąsawa Świetlica Wiejska   20  

8. Rogowo w Cegielni Świetlica Wiejska   5  

9. Rogowo w Niedźwiadach Świetlica Wiejska   5  

10. Łabiszyn Smerzyn 62 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Harcerski 

Ośrodek Wypoczynkowy 
  100  

11. 
Janowiec 

Wlkp. 
Brudzyń 11 Świetlica Wiejska   25  

12. 
Janowiec 

Wlkp. 
Gącz 23 gm. Świetlica Wiejska   25  
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Lp. 

Gmina / 

Miasto 

rozwijające 

 

Miejsce 

rozwinięcia 

Podmiot leczniczy wskazany 

w planie do zabezpieczenia 

(w tym adres) 

Szacunkowa liczba osób, które mogą 

być przyjęte do: 
Uwagi 

leczenia izolacji kwarantanny 

13. Żnin ul. Dworcowa 1 Dzienny Dom Pobytu Seniora   20  

14. Żnin ul. Szpitalna 30 PCZ Sp. zo. o. 135    

Razem: 135  379  
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ARKUSZ AKTUALIZACJI 

Lp. Treść aktualizacji Imię i nazwisko 

aktualizującego 
Podpis Uwagi 

1 2 3 4 5 
     

 

 


