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Rys historyczny Służb Sanitarno – Epidemiologicznych w Polsce.

Służby sanitarno – epidemiologiczne swoją działalność rozpoczęły po
I wojnie. Podstawę do ich działania, dała uchwalona przez Sejm RP w 1919 roku
Zasadnicza Ustawa Sanitarna.
Kolejnym etapem funkcjonowania służb sanitarnych, było powołanie
Państwowej

Inspekcji

Sanitarnej

jako

wydzielonej

służby

państwowej

(Dekret z 14.08.1954r). W trakcie funkcjonowania służb sanitarnych, zostało
wydanych wiele aktów prawnych, mających zasadniczy wpływ na poprawę sytuacji
epidemiologicznej, szczególnie w dziedzinie chorób zakaźnych, warunków
zdrowotnych żywności i żywienia, zaopatrzenia w

wodę do picia odpowiedniej

jakości, parametrów środowiska pracy, środowiska bytowania itp.
Z upływem czasu, zasadnicze zagrożenie zdrowia i życia człowieka
przesuwało się z chorób zakaźnych w kierunku zagrożeń środowiskowych.
Aby sprostać zadaniom, wymagało to ze strony inspekcji sanitarnej nowych
rozwiązań organizacyjnych i badawczych. Spowodowało to zastąpienie Dekretu
o

Państwowej

Inspekcji

Sanitarnej

nowym

aktem

prawnym

–

Ustawą

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (14.03.1985r.) określającą zadania, zakres
działalności,

organizację

i

uprawnienia

inspekcji

sanitarnej.

Ustawa ta kilkakrotnie nowelizowana jest podstawą działania Państwowej
Inspekcji Sanitarnej do dnia dzisiejszego.
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Rys historyczny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Kępnie.

Początki działalności Stacji datowane są na rok 1953, wówczas utworzono
Powiatową Kolumnę Sanitarną w Kępnie.
Dopiero

po

wydaniu

dekretu

dnia

14.08.1954

roku

powstała

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Kępnie, która podlegała
Wojewódzkiej

Stacji

Sanitarno

–

Epidemiologicznej

w

Poznaniu.

Stacja do czasu utworzenia powiatu ostrzeszowskiego i Stacji Ostrzeszowa,
swoim nadzorem obejmowała również połowę powiatu ostrzeszowskiego. Taka
sytuacja istniała do roku 1958.
Do podstawowych zadań Stacji, należało zwalczanie chorób zakaźnych
i

zapobieganie

epidemii.

W

wyniku

reformy

administracyjnej

w

kraju

w 1975 roku likwidacji uległy powiaty i utworzono 49 województw. W związku
z tym, Stację podporządkowano województwu kaliskiemu oraz 01.07.1975r.
przekształcono jej nazwę w Terenową Stację Sanitarno -

Epidemiologiczną

w Kępnie. Od tej pory, Stacja podlegała nowo powstałej wojewódzkiej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu.
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Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kępnie - 1978r.
W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju i utworzenia
województwa kaliskiego, zasięg działania Stacji został poszerzony o miasto
i gminę Wieruszów.
Ważnym momentem w funkcjonowaniu Stacji był rok 1977, wówczas
powstało Laboratorium z pracowniami: żywności, wody oraz schorzeń jelitowych.
Kolejne zmiany nastąpiły 01 stycznia 1999r., przywrócono wtedy podział na
powiaty, podzielono kraj na 16 województw i wrócono do nazwy z przed lat
czyli

do

Powiatowej

Stacji

Sanitarno

–

Epidemiologicznej

w

Kępnie.

Nazwa Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kępnie funkcjonowała
zatem do roku 1998.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kępnie - 2006r.
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W roku 2003 podjęto decyzję o likwidacji pracowni badania żywności
i wody. Starano się natomiast o uzyskanie akredytacji dla pracowni Mikrobiologii
Schorzeń Jelitowych. Certyfikat Akredytacji Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna otrzymała w 2005r.

Państwowymi Inspektorami Sanitarnymi oraz Dyrektorami Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Kępnie na przestrzeni lat byli:
 Kontroler Sanitarny Władysław Łagodziński – w latach 1953 – 1957,
 dr med. Feliks Lasota - w latach 1957 – 1962,
 lek. med. Bolesław Paszkowiak - w latach 1962 – 1966,
 lek. med. Waldemar Fibiger - w latach 1966 – 1970,
 lek. med. Antoni Tonia - w latach 1970 – 1974,
 st. fel. med. Jan Rozwadowski - w latach 1961 – 1981 – kierownik nadzoru
sanitarnego oraz zastępca inspektora Stacji,
 lek. med. Janusz Żebrowski - w latach 1975 – 1979,
 mgr inż. Czesława Geppert – w latach 1979 – 1981,
 p.o. PPIS Bożena Marczak – w latach 1981-1986,
 mgr Jan Biedak – w latach 1984-1986,
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 inż. Ryszard Scheffs - w latach 1986 – 2008,
 p.o. PPIS mgr Wanda Lepka - od 2008 – do dziś.
W dniu dzisiejszym, obszar działania Powiatowej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej w Kępnie obejmuje powiat kępiński, w skład którego wchodzą:
Miasto i Gmina Kępno oraz Gminy - Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów,
Rychtal, Trzcinica. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kępnie
pełniącym

jednocześnie

funkcję

Dyrektora Powiatowej Stacji

Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kępnie jest mgr Wanda Lepka.
Celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Kępnie, jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu kępińskiego przed
niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie
powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Cel ten jest
realizowany

poprzez

sprawowanie

zapobiegawczego

i

bieżącego

nadzoru

sanitarnego nad warunkami:
 higieny środowiska,
 higieny pracy w zakładach pracy,
 higieny procesów nauczania i wychowania,
 zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny,
sprzęt

oraz

pomieszczenia,

w

których

udzielane

są

świadczenia

zdrowotne,
a także poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu
życia.
Zadania i zakres działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
wynikają z treści ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).
W skład Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kępnie
wchodzą komórki administracyjno – ekonomiczne oraz komórki pełniące bieżący
nadzór nad stanem sanitarnym, takie jak:
 Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku koordynuje kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania
higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania
i

sprzedaży

żywności,

produkcji,

obrotu

materiałami

i

wyrobami

przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz warunkami
żywienia zbiorowego.
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 Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej - w dziedzinie bieżącego nadzoru
sanitarnego, prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających
wymagania higieniczne i zdrowotne obiektów oraz urządzeń użyteczności
publicznej,

obiektów

usługowych,

obiektów

wodnych,

podmiotów

wykonujących działalność leczniczą, a także obiektów i środków transportu
osobowego.
 Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii - realizuje zadania w dziedzinie
zapobiegania i zwalczania chorób.
 Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy - realizuje zadania w dziedzinie
profilaktyki i ochrony zdrowia pracowników. Prowadzi nadzór nad
warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawania
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży - w dziedzinie bieżącego
nadzoru

sanitarnego

prowadzi

kontrole

przestrzegania

przepisów

określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny
pomieszczeń

oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach

oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach
wypoczynkowych.
 Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma na celu zapewnienie
na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego oraz planowania
i
w

realizacji
obiektach,

inwestycji
w

taki

właściwego
sposób,

aby

stanu

sanitarno

trakcie

–

zdrowotnego

eksploatacji

obiektów

nie powodowały one zagrożenia i uciążliwości dla zdrowia ludzi.
W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej funkcjonuje również Oddział
Laboratoryjny:
 Laboratorium Mikrobiologii i Schorzeń Jelitowych - oferuje zakres badań
obejmujących diagnostykę bakteriologiczną w kierunku schorzeń jelitowych,
parazytologiczną materiału biologicznego pochodzącego od człowieka.
Działalność wychowawczą i edukacyjną w społeczeństwie w celu ochrony i poprawy
zdrowia na terenie powiatu kępińskiego inicjuje, organizuje, koordynuje
i monitoruje Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
Patrząc wstecz można powiedzieć, że działalność Państwowej Inspekcji
Sanitarnej to już blisko sto lat służby polskiemu społeczeństwu. Ten okres
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udowodnił, że największą wartością Inspekcji byli i zawsze pozostaną jej
pracownicy

–

bardzo

zaangażowani,

wykształceni,

z

ogromnym

doświadczeniem. To oni, w wielu sytuacjach, przez 24 godziny na dobę czuwają
nad bezpieczeństwem i zdrowiem Polaków. Dzięki ich wzorowej i wieloletniej
pracy

poprawie

uległ

stan

sanitarno-higieniczny

naszego

powiatu,

województwa i kraju, a także sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych
i zakażeń.
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Pod numer telefonu alarmowego prosimy dzwonić poza godzinami pracy PSSE
w Kępnie, w sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu ludzi, wywołanych złym stanem
sanitarnym lub epidemiologicznym.

GODZINY URZĘDOWANIA:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK od godz. 7.25 – 15.00

LABORATORIUM PRZYJMUJE PRÓBKI DO BADAŃ:
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK od godz. 7.25 do 11.00

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK od godz. 7.25 do 14.00

STANOWISKO PRACY DS. ZABOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:
WTOREK, ŚRODA od godz. 8.00 do 15.00
CZWARTEK od godz. 8.00 do 13.00
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 Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
Tel. 62-78-295-18
E – mail: higiena.zywnosci@psse-kepno.pl
 Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej
Tel. 62-78-295-19
E – mail: higiena.komunalna@psse-kepno.pl
 Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy
Tel. 62-78-295-16
E – mail: higiena.pracy@psse-kepno.pl
 Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
Tel. 62-78-295-15
E – mail: higiena.dzieci@psse-kepno.pl
 Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii
Tel. 62-78-295-11
E – mail: epidemiologia@psse-kepno.pl
 Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Tel. 62-78-295-12
E – mail: nadzor-sanitarny@psse-kepno.pl
 Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Tel. 62-78-295-15
E – mail: oswiata.zdrowotna@psse-kepno.pl
 Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty Systemu Jakości
Tel. 62-78-295-17
E – mail: system.jakosci@psse-kepno.pl
 Sekcja Ekonomiczna
Tel. 62-78-295-13
E – mail: ksiegowosc@psse-kepno.pl
 Sekcja Administracyjna
Tel. 62-78-232-38
E – mail: sekretariat@psse-kepno.pl
 Pracownia Mikrobiologicznych Schorzeń Jelitowych
Tel. 62-78-295-14
E – mail: laboratorium.mikrobiologii@psse-kepno.pl
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