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  I STAROSTY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Podtopienia jako źródło zagrożenia epidemicznego gospodarstw
 i osiedli mieszkaniowych wraz z ludnością.

Straty  materialne  to  tylko  część  kosztów  ponoszonych  przez  ludzi  po  opadach 

ulewnych deszczy powodujących zalania i podtopienia obiektów i terenu. Innym problemem 

są skutki,  które powstają w szeroko pojętej  sferze zdrowia publicznego.  Zagrożenia  mogą 

pojawiać się nie tylko bezpośrednio w pierwszych dniach po zalaniu,  ale  nawet w wiele 

tygodni po ustąpieniu wody. Przykładem są negatywne skutki zdrowotne obserwowane wśród 

mieszkańców  Wrocławia  będących  spuścizną  powodzi  z  1997  roku.  Przykładowo, 

zapadalność na wirusowe zapalenia wątroby typu A na tym obszarze była 2,5 krotnie wyższa 

w  porównaniu  z  resztą  Polski  już  po  roku.  Na  ścianach  zalanych  domów  i  mieszkań 

zagnieździł  się  grzyb,  będący  przyczyną  złego  samopoczucia  oraz  występowania  alergii 

i astmy. 

Zdrowie a nawet życie ludzi może być narażone wskutek utonięcia,  zawałów serca 

i urazów. Pośrednie skutki zdrowotne podtopień mogą być wynikiem uszkodzeń przewodów 

wodno-kanalizacyjnych, skażeń ujęć wody chorobotwórczymi czynnikami lub uwolnieniem 

przechowywanych  chemikaliów.  Podtopienia  mogą  przyczynić  się  do  zwiększenia 

występowania  niektórych  chorób  przenoszonych  przez  wodę  jak  WZW typu  A,  choroby 

układu  pokarmowego,  zapalenia  skóry  czy  spojówek.  Skutki  powodzi  są  szczególnie 

niebezpieczne dla grup ryzyka, takich jak dzieci, osoby starsze, o osłabionej odporności lub 

niepełnosprawne. Na szczęście często przywoływany w tej sytuacji dur brzuszny na terenie 

naszego  powiatu  to  tylko  teoretyczne  zagrożenie,  ponieważ  nie  mamy aktualnie  nosicieli 

bakterii  Salmonella typhi, a z bezobjawowych nosicieli  innych rodzajów salmonelli mamy 

3 osoby. 
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Zagrożenia epidemiczne bardziej praktycznie mogą pochodzić ze strony bakterii na co 

dzień  bytujących  w  organizmie  człowieka  a  w  sprzyjającej  sytuacji  u  osób  wrażliwych 

mogących  wywołać różne stany chorobowe. Przykładowo rodzina bakterii E.coli powoduje 

biegunki oraz schorzenia układu moczowo-płciowego; bakterie Shigella mogą spowodować 

czerwonkę a bakterie Klebsiella powodują choroby dróg oddechowych. 

Niestety podtopieniom nie da się całkowicie zapobiec jak wykazuje dotychczasowa 

praktyka.  W związku z  tym ważnym jest  właściwe zachowanie  w tej  sytuacji.  Wiem,  że 

trudno  jest  wytłumaczyć  człowiekowi,  który  stoi  po  kolana  w  błocie,  że  powinien  dbać 

o higienę i właściwy ubiór ochronny. Musimy pamiętać, że w wodzie która przepłynęła przez 

chlewy,  obory,  stajnie,  szamba,  składy  pestycydów  itd.  roi  się  od  niebezpiecznych, 

namnażających się w szybkim tempie bakterii jelitowych i możemy stać się ofiarą choroby 

pokarmowej. Może też wystąpić wzrost liczby zakażeń tężcem – zwłaszcza u osób po 30 r.ż., 

które nie są zaszczepione a pracują przy usuwaniu szkód powodziowych, gdzie może łatwo 

dojść  do  skaleczenia  i zabrudzenia  rany.  Ostatnie  obowiązkowe  szczepienie  p/tężcowi 

przechodzimy w wieku 19 lat. Później powinnyśmy je samodzielnie powtarzać co 10 lat  ale 

rzadko tego przestrzegamy.

PSSE w Piasecznie w ubiegłym roku wydała szczepionki p/tężcowe dla około 130 

osób, które zostały zaszczepione w lokalnych placówkach służby zdrowia. 

Sytuacja epidemiczna powiatu generalnie jest pomyślna. Nie ma wzrostu zachorowań 

w grupie tak zwanych chorób „brudnych rąk” w tym wirusowego zapalenia wątroby typu A, 

popularnie  zwanego  żółtaczką  pokarmową.  Tereny  zwodociągowane  są  generalnie 

bezpieczne.  Jeżeli  zaś  skażeniu  uległy  przydomowe  ujęcia  wody  gruntowej  –  studnie  – 

miejscowe  władze  samorządowe  muszą  zaopatrzyć  mieszkańców  swojego  terenu 

w bezpieczną  wodę.  Po ustąpieniu  wody zalewowej  studnię  można odkazić  samodzielnie. 

SANEPID poradzi w jaki sposób to zrobić i udostępni środek dezynfekujący. Studnię trzeba 

oczyścić,  zalać  na  24  godziny  wodą  ze  środkiem  dezynfekującym  (najczęściej  na  bazie 

chloru). Potem zaś tę wodę dezynfekcyjną wypompowuje się i napełnia studnię czystą wodą. 

Zabieg  wymiany  wody  trzeba  stosować  dotąd  dopóki  zostanie  ona  pozbawiona  zapachu 

środków chemicznych. 

Żywność pokryta szlamem naniesionym w czasie podtopień powinna być zniszczona 

a naczynia kuchenne oraz sprzęt przed użyciem należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować. 

Nie można jeść warzyw i owoców uprawianych na terenach zalanych. 

W  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  znajdują  się  odpowiednie 

materiały informacyjne dla osób dotkniętych powodzią lub podtopieniem. 


