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1 W Unii Europejskiej nie ma podobnego systemu gromadzenia danych statystycznych poświęconego chorobom wodo-
pochodnym, będącego odpowiednikiem amerykańskiego WBDOSS.

Streszczenie
Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia związane jest z ryzykiem zarówno przenoszenia 
chorób wynikających z zanieczyszczeń mikrobiologicznych, jak i powstawania chorób związanych z wielolet-
nim spożywaniem wody zanieczyszczonej substancjami chemicznymi. Ocena ryzyka potencjalnych zagrożeń 
uzależniona jest od stale aktualizowanej wiedzy na temat prawdopodobieństwa i częstotliwości ich występo-
wania oraz potencjału szacowania negatywnych skutków społecznych. Wiedza ta wynika z odpowiedniego 
systemu rozpoznawania, opracowywania i rejestrowania chorób powiązanych z wodą pitną. W Polsce, jak 
i w wielu innych krajach, brak jest jednolitego systemu rozpoznawania i rejestracji chorób przenoszonych 
drogą wodną. Prezentowane w artykule przykłady zagrożeń pochodzą z trzech źródeł: najbardziej komplek-
sowego zbioru danych tworzonego w ramach amerykańskiego systemu gromadzenia danych statystycznych 
dotyczących chorób wodopochodnych – Waterborne Disease and Outbreak Surveillance System (WBDOSS); 
materiałów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) poświęconych bezpieczeństwu wody i udostępnianych na 
jej stronach internetowych; oraz danych udostępnianych przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC)1, w niewielkim zakresie zajmującym 
się chorobami wodopochodnymi. Celem artykułu jest prezentacja zmian i tendencji w zakresie rejestracji cho-
rób wodopochodnych, związanych zarówno z rozwojem cywilizacyjnym, poprawą warunków higienicznych 
i postępami w zakresie zdrowia publicznego, jak i stałym rozwojem wiedzy, metod naukowych i możliwości 
technicznych ich identyfikacji.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo zdrowotne wody, choroby wodopochodne, rejestracja chorób

Abstract
Drinking water health safety is associated with diseases transmission risks resulting from microbial conta-
mination as well as risk associated with life-long water consumption contaminated with chemicals. A risk 
assessment of potential hazards depends on constantly updated knowledge of the probability and frequency 
of their occurrence as well as of methods of estimating the negative social impact. The knowledge is a result of 
a suitable system of identification, development and waterborne disease reporting. In Poland and many other 
countries, there is no uniform identification and waterborne reporting system. The risks examples used in the 
article come from three sources: the most comprehensive dataset, created as a part of the American system 
of statistical waterborne diseases data collecting – Waterborne Disease and Outbreak Surveillance System 
(WBDOSS); the World Health Organization (WHO) data dedicated to the water safety which are available on 
its website; and the data made available by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 
who is dealing with waterborne diseases on a small scale. The aim of the article is to show changes and trends 
in waterborne reporting system which are associated with: the civilization development, improvement of hy-
giene conditions and progress in public health, the constant development of knowledge, scientific methods and 
technical possibilities of their identification.
Key word: water health safety, waterborne disease, outbreak reporting system
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W powszechnym mniemaniu zagro-
żenie chorobami przenoszonymi dro-
gą wodną w krajach o wysokim stop-
niu rozwoju jest niewielkie i w chwili 
obecnej dotyczy przede wszystkim 
krajów trzeciego świata. W artyku-
le autorzy pragną jednak zwrócić 
uwagę, że najnowsze opracowania 
wskazują na fakt, że ryzyko istnie-
je. Związane jest jednak najczęściej 
z innego rodzaju czynnikami etiolo-
gicznymi i inne mogą być przyczyny 
zachorowań. Pierwsza część artykułu 
przedstawiała dane i przykłady do-
tyczące chorób przenoszonych drogą 
wodną, rejestrowanych na terenie 
Ameryki Północnej (USA, Kanada), 
udostępniane przez agencje odpowie-
dzialne w Stanach Zjednoczonych za 
zdrowie (Centers for Disease Control 
and Prevention – CDC) i środowisko 
(Environmental Protection Agen
cy – EPA US) oraz w opracowaniach 
WHO. Ponadto, podkreślają istotę 
systemu zbierania danych w Europie, 
obecny stan wiedzy dotyczący chorób 
przenoszonych drogą wodną, poten-
cjalnych zagrożeń teraz i w przyszło-
ści oraz kierunków badań i działań 
podejmowanych w celu minimalizo-
wania ryzyka.

W wielu publikacjach poświęco-
nych chorobom przenoszonym drogą 
wodną zwraca się uwagę na problemy 
związane ze sposobem prowadzenia 
nadzoru w tym zakresie w poszcze-
gólnych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej oraz na brak ujednolico-
nych wytycznych, systemów zbiera-
nia danych i wspólnych opracowań. 
Helen L. Risebro i Paul R. Hunter 
w artykule Surveillance of water
borne disease in European member 
states: a qualitative study [8] poka-
zują, że woda pitna jest istotnym źró-
dłem transmisji w przypadku ognisk 
chorób układu pokarmowego w całej 
Europie. Wczesne wykrywanie może 
zmniejszyć zachorowalność i śmier-
telność, pod warunkiem, że zosta-
ną podjęte odpowiednie działania 
w celu identyfikacji i kontroli źródła. 
Identyfikacja przypadków i wczesne 
wykrywanie ognisk wymaga wydaj-
nego systemu monitoringu. Wachlarz 
źródeł danych wykorzystywanych do 
nadzoru chorób przenoszonych drogą 

wodną dotyczy m.in. rejestracji, bier-
nego i czynnego zgłaszania zacho-
rowań, sprawozdawczości epidemii 
lub ognisk, danych laboratoryjnych, 
szpitalnych systemów nadzoru opar-
tych na systemach nadzoru Sentinel, 
ale także informacji w postaci donie-
sień mediów, czy skarg konsumentów 
o jakości wody. Dochodzenia epide-
miologiczne prowadzone są na po-
ziomach lokalnych lub regionalnych. 
Poziom centralny z reguły obejmuje 
wsparcie i koordynację całego nadzo-
ru krajowego. Przykłady krajowych 
ośrodków nadzoru w Europie to: Na-
rodowy Instytut Zdrowia Publiczne-
go (KTL, Finlandia), Agencja Ochro-
ny Zdrowia (HPA, Wielka Brytania), 
Instytut Roberta Kocha (RKI, Niem-
cy), Narodowy Instytut Zdrowia Pu-
blicznego i Środowiska (RIVM, Ho-
landia), Narodowy Instytut Nadzoru 
Zdrowia Publicznego (InVS, Francja) 
oraz szwedzki Instytut Kontroli Cho-
rób Zakaźnych (SMI). Instytucje ta-
kie jak Enternet, sieci nadzoru nad 
Salmonellą i VTEC O157 (entero
krwotoczne E. coli), istnieją na płasz-
czyźnie międzynarodowej.

Poszukiwanie przez laborato-
ria czynników etiologicznych za-
leży w dużej mierze od dostępnego 
sprzętu, wiedzy, cech poszczególnych 
przypadków i finansów. W rezultacie, 
nie wszystkie laboratoria analizu-
ją próbki wody pod kątem tych sa-
mych czynników chorobotwórczych 
lub wykorzystują tę samą metodę, 
co sprawia, że porównanie wyników 
pomiędzy poszczególnymi laborato-
riami jest trudne. Niektóre labora-
toria mogą być bardziej skłonne do 
wykonywania analiz tylko niektórych 
patogenów, gdy uważają je za bardziej 
rozpowszechnione w społeczeństwie. 
Poziom funkcjonalności – wskaza-
nie który organ (lokalny, regionalny 
lub krajowy) jest właściwy do zgła-
szania choroby na podstawie usta-
wowego obowiązku lub dobrowolno-
ści – będzie się różnie kształtował 
w poszczególnych 27 krajach euro-
pejskich. Spośród sześciu krajów – 
przedstawionych w niniejszym arty-
kule – Finlandia posiada najbardziej 
kompleksową rejestrację, obejmującą 
79 chorób podlegających obowiązko-

wi zgłoszenia. Ponad połowa z nich 
musi być raportowana przez labora-
toria, a pozostała część przez lekarzy 
i innego rodzaju zgłoszenia. Nato-
miast we Francji zaledwie 26 chorób 
podlega obowiązkowi raportowania. 
W Szwecji 60 chorób jest ustawowo 
zgłaszanych do SMI i CMO (Coun
ty Medical Officer), zarówno przez 
lekarzy, jak i laboratoria. Od 1 lipca 
2004 r. Szwecja zwiększyła liczbę 
zgłaszanych patogenów, włączając 
Cryptosporidium, Leptospira, zaka-
żenia Vibrio inne niż Vibrio cholera 
(O1 i O139), VTEC (verotoxin-produ
cing Escherichia coli) i Entamoeba 
histolytica, a także wprowadziła obo-
wiązek zgłaszania wszystkich ognisk 
zatruć pokarmowych. Dobrowolne 
raportowanie może stanowić dużą 
część nadzoru krajowego. Mimo, że 
laboratoria w Anglii i Walii nie mają 
ustawowego obowiązku zgłaszania 
wielu patogenów, większość danych 
istotnych dla chorób przenoszonych 
drogą wodną pochodzi z dobrowol-
nego krajowego systemu sprawoz-
dawczego laboratoriów. Podobnie jest 
w Szwecji, gdzie dobrowolny system 
raportowania norowirusów pozwala 
na lepszą orientację w sprawie po-
tencjalnych zagrożeń zdrowotnych. 
W wielu krajach oprócz laboratoriów 
i lekarzy, obowiązkiem zgłaszania 
bezpośrednich i uzupełniających in-
formacji dotyczących chorób zakaź-
nych objęci są np. wyznaczeni urzęd-
nicy lokalnych wydziałów zdrowia. 
Risebro i Hunter [8] zauważają, że 
zaobserwowanie wystąpienia cho-
rób wodopochodnych lub znalezienie 
związku pomiędzy wodą pitną a cho-
robami zakaźnymi może być bardzo 
trudne, zwłaszcza w przypadku spo-
radycznej choroby. Zwracają uwa-
gę na konieczność monitorowania 
przypadków pojawiania się biegun-
ki, objawów grypopodobnych na od-
działach ratunkowych i szybkiego ich 
zgłaszania, jako taniego narzędzia 
nadzoru w Europie. Ważne są także 
informacje dotyczące ilości sprze-
dawanych leków przeciwbiegunko-
wych; wzrost sprzedaży lub liczby 
wystawionych recept na te leki także 
wskazują na prawdopodobieństwo 
wybuchu epidemii. We Francji kon-
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trolowanie danych dotyczących re-
cept refundowanych traktowane jest 
jako środek nadzoru. Wykorzysty-
wane są tam również dane dotyczą-
ce zdarzeń mogących mieć wpływ na 
jakość wody, jak np. ćwiczenia straży 
pożarnej, mogące prowadzić do spad-
ku ciśnienia wody w wodociągach 
i związanych z tym potencjalnych 
zagrożeń. Natomiast w Niemczech, 
jako istotny środek nadzoru trakto-
wane jest monitorowanie liczby osób, 
które (w określonym czasie) nie mogą 
pracować z powodu choroby. W po-
dobny sposób przydatne mogłyby być 
informacje dotyczące kształtowania 
się w czasie wielkości absencji szkol-
nej. Wyniki właściwie prowadzone-
go monitoringu jakości, zgodnego 
z systemem zarządzania ryzykiem 
i opartego na ocenie zagrożeń oraz 
uwzględnianie skarg konsumentów 
na temat zaopatrzenia w wodę, mogą 
zapewnić terminowe i prospektywne 
informacje dotyczące zagrożeń zdro-
wotnych. Powiadamianie właściwych 
organów o incydentach związanych 
z jakością wody – takich jak niepra-
widłowe wyniki badań, awarie, dzia-
łania naprawcze itp., może wzmoc-
nić skuteczny nadzór nad zdrowiem 
publicznym. Analiza wyników badań 
rutynowych lub okresowych próbek 
wody, zwłaszcza na końcówkach sieci 
wodociągowej, może pomóc w szyb-
kim znalezieniu wody niezdatnej 
do spożycia przez ludzi i skutkować 
przyjęciem odpowiednich środków 
kontroli, w celu ograniczenia lub 
zapobieżenia przypadkom choroby. 
We Francji, oprócz funkcji lekarza 
zdrowia publicznego, istnieje także 
stanowisko tzw. inżyniera zdrowia 
publicznego (PHE – public health 
engineer), który zatrudniony jest 
w Wydziale Zdrowia Środowiskowe-
go. Dobra komunikacja między tymi 
dwoma osobami pozwala szybko uzy-
skać informacje o dostawach wody 
mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia publicznego.

W identyfikacji ognisk i prowa-
dzeniu dochodzenia epidemiologicz-
nego, może istotnie pomóc szybka 
reakcja na skargi konsumentów do-
tyczące koloru, smaku lub zapachu 
wody pitnej. Warunkiem jest jednak 

odpowiedni tryb postępowania, po-
zwalający ocenić i zminimalizować 
potencjalne zagrożenia, w tym przede 
wszystkim:

 — szybkie reagowanie na zgłaszane 
skargi;

 — właściwe przeprowadzenie prób-
kobrania, pozwalające ocenić 
skalę i miejsce zagrożeń;

 — sk uteczna komuni k ac ja  ze 
wszystkimi interesariuszami 
a w szczególności z konsumenta-
mi i mediami.

Przykładem może być sposób po-
stępowania podczas zatrucia wody 
w powiecie Getynga (Dolna Sakso-
nia, Niemcy) w 2006 r. [9]. W wyniku 
skarg na zapach wody zgłaszanych 
w dniach 25-26 marca 2006 r. przez 
mieszkańców, zakład dostarczający 
wodę podjął działania mające ustalić 
przyczynę otrzymywania zgłoszeń. 
W pierwszej kolejności, po potwier-
dzeniu niewłaściwego zapachu wody 
w kilku miejscach, pobrano próbki 
wody do badań mikrobiologicznych 
z różnych punktów zlokalizowa-
nych w całym systemie zaopatrzenia 
w wodę. Poinformowano również 
mieszkańców o konieczności prze-
gotowywania wody przed spoży-
ciem, spuszczono wodę i oczyszczo-
no jeden z najbardziej podejrzanych 
zbiorników wody zapasowej na sieci 
(w okolicy skąd pochodziły skargi). 

Dokonano także przeglądu stanu 
technicznego studni (nie stwierdzono 
nieprawidłowości), z których ujmo-
wano dostarczaną wodę. Po pobra-
niu próbek, przeprowadzono chloro-
wanie wody. W wyniku prawidłowo 
zrealizowanych inspekcji terenowych 
i badań jakości wody, łatwiej można 
było ustalić obszar zagrożenia i po-
tencjalne miejsce (żółty romb na 
rys. 6), w którym doszło do zanie-
czyszczenia wody.

W pobranych próbkach wody 
stwierdzono obecność E. coli, ente-
rokoków, Pseudomonas aeruginosa 
i podwyższoną ogólną liczbę bakte-
rii w 1 ml wody. Przeprowadzona in-
spekcja terenowa wykazała, że doszło 
do uszkodzenia i zalania wodą grun-
tową, zmieszaną ze ściekami z pobli-
skiej farmy, jednej z zasuw, która była 
przerdzewiała i uszkodzona. Prze-
prowadzone działania naprawcze po-
zwoliły w tym przypadku skutecznie 
ograniczyć liczbę potencjalnych za-
chorowań do minimum.

Autorzy artykułu Surveillance 
of waterborne disease in European 
member states: a qualitative study 
[8] wyszczególniają niektóre z moc-
nych i słabych stron krajowych sys-
temów nadzoru, które mogą mieć 
wpływ na skuteczność wykrywa-
nia epidemii i reprezentatywność 
krajowych danych pochodzących 
z nadzoru. Wskazują na możliwość 

Rys. 6. Wyniki badania wody w kierunku obecności Pseudomonas aeruginosa (miejsca 
przekroczeń obowiązujących wymagań)
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zastosowania szeregu usprawnień 
i prowadzenie dalszych badań doty-
czących tego zagadnienia. Zwracają 
również uwagę na rolę nowoczesnych 
technologii, zmianę sposobu i zakre-
su obowiązkowego i dodatkowego ra-
portowania, poprawę jakości danych, 
terminowość, prostotę i akceptowal-
ność – jako niektóre z pożądanych 
cech wiarygodnego systemu nadzoru 
[Centers for Disease Control 2001: 
Updated guidelines for evaluating 
public health surveillance systems: 
recommendations from the guide
lines working group. MMWR Re-
comm. Rep. 50(RR13), 1–35].

Także pobieranie próbek i za-
kres analiz laboratoryjnych różni się 
między krajami, co utrudnia ich po-
równywalność. Nie wszystkie kraje 
(m.in. Polska) uznają badania pato-
genów przenoszonych drogą wodną 
jako priorytetowe do prowadzenia 
nadzoru nad chorobami zakaźnymi. 
Wpływa to w sposób negatywny na 
terminowość i reprezentatywność 
nadzoru nad chorobami przenoszo-
nymi drogą wodną. W wielu krajach 
choroby wodopochodne rejestrowa-
ne są wspólnie z chorobami przeno-
szonymi poprzez żywność, co utrud-
nia jakąkolwiek ocenę i porównanie 
pomiędzy krajami danych statystycz-
nych. Ponadto, gdyby wyniki badań 
laboratoryjnych były uzupełniane 
dodatkowymi informacjami pocho-
dzącymi zarówno od lekarzy, jak i od 
pacjentów (na drodze sondażu/ankie-
ty), to dokonanie oceny, stwierdzenia 
rzeczywistego źródła zanieczyszcze-
nia byłoby znacznie ułatwione.

Odpowiednie i dostępne porady 
udzielane w przystępny sposób przez 
instytucje krajowe, zostały uznane za 
korzystne w dochodzeniach epide-
miologicznych – zwłaszcza tam, gdzie 
miejscowemu personelowi brakowa-
ło odpowiedniego doświadczenia. 
Nawiązywanie i utrzymywanie kon-
taktów z organizacjami spoza przed-
siębiorstw wodociągowych i sekto-
ra opieki zdrowotnej wody uznano 
również za wartościowe. Integracja 
danych z wielu źródeł może wywołać 
najbardziej zbliżony do prawdziwego 
obraz zachorowań wodopochodnych 
i poprawić wykrywanie epidemii.

W wydanej pod auspicjami WHO 
Europe w 2009 r. informacji Outbre
aks of waterborne disease [10] autor-
ka także zwraca uwagę na brak jed-
nolitego systemu zbierania danych 
w Europie. Z danych dostępnych 
w systemie ENHIS (European Envi
ronment and Health Information 
System) wynika, że między rokiem 
2000 a 2007 w 14 krajach Europy 
(tylko z tych krajów dane były dostęp-
ne) potwierdzono 354 ogniska cho-
rób związanych z wodą pitną, w tym 
ponad 47 617 zdiagnozowanych przy-
padków choroby. Zdaniem autorki, 
dane należy interpretować ostrożnie, 
ponieważ różnice między krajami 
odzwierciedlają raczej skuteczność 
systemu nadzoru, a nie rzeczywistą 
liczbę ognisk. Łańcuch wydarzeń, 
które doprowadzają do wykrycia 
ognisk, jest złożony: poszkodowany 
musi mieć objawy chorobowe i z ich 
powodu zgłosić się do lekarza; przy-
padek musi być zgłoszony do urzędu 
nadzorującego zdrowie publiczne, 
aby ognisko było zauważone. Rów-
nież liczba przypadków musi być sto-
sunkowo duża, rozpoznana we wła-

ściwym czasie i miejscu, a śledztwo 
dotyczące wybuchu ogniska epidemii 
musi być przeprowadzane wnikli-
wie, aby było skuteczne. Tak znaczny 
stopień skomplikowania powodu-
je różnice w skuteczności systemu 
nadzoru. Paradoksalnie, duża liczba 
ognisk może być zgłaszana w krajach 
o wysokiej jakości wody pitnej, po-
siadających jednocześnie efektywny 
system nadzoru. Stąd, interpretacja 
danych przedstawionych na rys. 7 
i 8 jest bardzo utrudniona i niejed-
noznaczna. Trudno raczej uznać, że 
mieszkańcy Szwecji (ok. 9,6 mln) czy 
Finlandii (ok. 5,4 mln) zaopatrywa-
ni są w wodę szczególnie złej jakości, 
pomimo iż tak wiele ognisk i chorób 
przenoszonych drogą wody pitnej jest 
tam zgłaszanych. Liczba wykrytych 
przypadków świadczy raczej o sku-
teczności nadzoru w tych krajach.

Najczęstszą przyczyną zachoro-
wań zgłaszanych w tych 14 krajach 
były bakterie (Campylobacter, Ae
romonas sp. i Shigella sonnei) – od-
powiedzialne za 44,9% (163) ognisk 
i 33,3% przypadków choroby. Wiru-
sy potwierdzono jako przyczynę za-

Rys. 7. Liczba zgłoszonych ognisk chorób związanych z wodą pitną, w wybranych krajach 
europejskich, 2000-2007 (Number of reported outbreaks of disease)
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chorowań w 136 ogniskach (37,5%) 
i 49,4% przypadkach choroby, a pier-
wotniaki wywołały 17 ognisk (4,7%) 
i 9,9% przypadków choroby. Dziesięć 
spraw zostało spowodowanych przez 
zanieczyszczenia chemiczne (0,2%). 
W 37 przypadkach (7,1%), przyczyną 
był niezidentyfikowany czynnik mi-
krobiologiczny (AGI).

W krajach europejskich, podob-
nie jak w Ameryce Północnej (USA, 
Kanada), największe zagrożenia 
związane są z małymi systemami wo-
dociągowymi, zarządzanymi przez 
podmioty prywatne, czy społeczno-
ści lokalne. Autorzy artykułu Wa
terborne disease in non-community 
Supplies [11] zwracają uwagę, że na 
przestrzeganie przepisów, prowa-
dzenie dokumentacji, nadzorowanie 
i opracowywanie ognisk w małych 
systemach wodociągowych zwraca 
się mniejszą uwagę, ponieważ poten-
cjalne zagrożenia dotykają niewiel-
kiej liczby mieszkańców. Pomimo 
tego, że z tego typu dostaw zaopa-
trywane jest w wodę tylko 1% popu-
lacji angielskiej, ryzyko dla zdrowia 
publicznego jest wysokie. Badania 

wykazały wysoki poziom awarii mi-
krobiologicznych i niski poziom zgod-
ności z wymaganiami. Sytuacja taka 
występuje w szerszym zakresie na 
obszarach wiejskich w różnych kra-
jach w Europie Wschodniej i Za-
chodniej. W Anglii i Walii, w latach 
1971-2005 odnotowano 29 ognisk 
chorób wodopochodnych, związa-
nych z małymi systemami zaopatrze-
nia w wodę (tab. 1). Większość tych 

ognisk odnotowano w ciągu 10 lat po 
wprowadzeniu wzmocnionego nad-
zoru na początku lat 90., co sugeruje, 
że liczba wcześniej zgłaszanych nie 
przedstawia rzeczywistego zagroże-
nia. Podczas badania tych 29 ognisk, 
zidentyfikowano 2751 przypadków, 
przy czym więcej niż 4866 osób nara-
żonych było na ryzyko infekcji. Z tych 
danych wynika, że najczęściej iden-
tyfikowanym patogenem była bakte-
ria Campylobacter (45%), a następ-
nie przypadki o nieznanej etiologii 
(AGI – 17%), Cryptosporidium (10%); 
łącznie Cryptosporidium i Campylo
bacter (7%) oraz Escherichia coli 0157 
(7%). Giardia, Salmonella paratyphi 
B (PT1), Streptobacillus monilifor
mis oraz połączenie Escherichia coli 
0157 i Cryptosporidium pojawiały 
się także jako patogen przyczynowy 
w ogniskach zachorowań.

Należy jednak pamiętać, że głów-
nym problemem związanym z nad-
zorowaniem chorób przenoszonych 
drogą wodną jest to, że każdy system 
zaopatrzenia w wodę jest inny. Stąd 
tak ważne jest indywidualne podej-
ście, dokonywanie oceny zagrożeń 
w zależności od rodzaju ujmowanej 
wody, sposobu uzdatniania i dystry-
bucji oraz potencjalnych źródeł zanie-
czyszczeń. Właściciele i użytkownicy 
małych wodociągów (w Polsce gmi-
ny i administratorzy poszczególnych 
części systemów) są odpowiedzialni 
za jakość ich wody. Jednak wszyscy 
zaangażowani w dostawy wody po-
winni być świadomi potencjalnych 

Rys. 8. Liczba zgłoszonych epizodów choroby, które można przypisać chorobom przeno-
szonym z wodą pitną, w wybranych krajach, 2000-2007 (Number of reported episo-
des of illness)

Tab. 1. Ogniska chorób wodopochodnych (1972 – czerwiec 2005), Anglia i Walia

Dekada Patogen Liczba 
ognisk

Liczba 
narażonych

Liczba 
zachorowań

1871–1980 S. Paratyphi B (PT1) 
Nieznane

1 
2

10 
>316

7 
172

1981–1990 Campylobacter 
Streptobacillus moniliformis 
Nieznane

3 
1 
1

>767 
700 

?

520 
304 
138

1991–2000 Campylobacter 
Cryptosporidium 
Cryptosporidium i Campylobacter 
E. coli 0157 
Giardia 
Nieznane

9 
3 
1 
1 
1 
2

>1081 
>664 
200 
16 

260 
752

195 
77 
43 
14 
31 
83

2001–2005 
(czerwiec)

Campylobacter 
Cryptosporidium i Campylobacter 
Cryptosporidium i E. coli 0157 
E. coli 0157

1 
1 
1 
1

30 
50 
16 
4

4 
2 

16 
4
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zagrożeń, które mogą dotyczyć wody 
pitnej oraz podejmować wszelkie 
możliwe działania w celu zmniejsze-
nia prawdopodobieństwa i konse-
kwencji zanieczyszczenia wody – za-
czynając od spójnej ochrony zasobów 
wodnych a kończąc na prowadzaniu 
regularnych kontroli we wszystkich 
obiektach systemu zaopatrzenia 
w wodę i oczyszczania ścieków. Pro-
wadzenie regularnej oceny ryzyka 
jest korzystne w zapobieganiu nie-
zgodnościom z wymaganiami jakości 
wody i występowaniem związanych 
z nimi ognisk chorobowych. Jedynie 
taki system może skutecznie chronić 
zdrowie publiczne. W Polsce problem 
ten jest szczególnie istotny, gdyż z da-
nych zebranych przez Komisję Eu-
ropejską i Europejskie Biuro WHO 
[12] wynika, że należymy do krajów, 
w których funkcjonuje bardzo dużo 
małych systemów wodociągowych 
(rys. 9). Dane te nie obejmują wszyst-
kich krajów, ponieważ na zapytanie 
grupy roboczej związanej z wdraża-
niem Protokołu Woda i Zdrowie1 od-
powiedziały jedynie 22 z nich.

Istnieją dowody, że niewłaściwy 
projekt, budowa i nieodpowiednie 
zarządzanie mogą przyczynić się do 
znacznej części chorób przenoszo-
nych drogą wody pitnej. Ponadto, 
obciążenia spowodowane szybką 
urbanizacją, wzrostem liczby ludno-
ści i starzeniem się infrastruktury 
mogą dodatkowo zaostrzyć problemy 
związane z systemami dystrybucji. 
Zgodzono się, że konieczne są do-
datkowe wytyczne w sprawie stoso-
wania dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania systemami dystrybucji 
wody. Wytyczne zawarte w doku-

1 Polska podpisała w 1999 r. Protokół „Woda 
i Zdrowie” do Konwencji o Ochronie 
i Użytkowaniu Cieków Transgranicznych 
i Jezior Międzynarodowych z 1992 roku, 
lecz do dnia dzisiejszego nie ratyfikowała 
go, co oznacza, że upoważniony organ 
(Sejm) nie wyraził ostatecznej zgody na 
związanie się tą umową międzynarodową. 
Celem Protokołu jest promocja na wszel-
kich poziomach, zarówno narodowym, 
jak i w kontekście transgraniczny m 
i międzynarodowym, ochrony zdrowia 
ludzi oraz dobrobytu poprzez poprawę 
zarządzania wodami, w tym ochronę eko-
systemów wodnych oraz zapobieganie, 
kontrolę i redukcję zachorowań związanych 
z wodą.

mencie WHO [6] koncentrują się na 
stosowaniu ram dla bezpiecznego 
zaopatrzenia w wodę pitną (w tym 
tworzenia WSP). Ich zakres obejmu-
je małe i duże systemy – zarówno 
w krajach rozwiniętych, jak i roz-
wijających się. Mają one zastosowa-
nie od miejsca podawania wody do 
sieci po procesach uzdatniania (tzw. 

woda czysta) do miejsca jej dostawy 
do konsumentów, w tym do hydran-
tów, ale nie obejmują samych instala-
cji wewnątrz budynków. Zagrożenia 
mikro biologiczne, chemiczne i fizycz-
ne, które można znaleźć w wodzie do 
picia, biofilmie w rurach i w syste-
mach dystrybucji, przedstawia tabela 
na rys. 10.

Rys. 9. Liczba małych systemów wodociągowych w poszczególnych krajach europejskich

Rys. 10. Zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne, które można znaleźć w wodzie 
pitnej, biofilmie w rurach i w systemach dystrybucji
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wy stan sanitarno-techniczny sieci 
dystrybucyjnej), jak i brakiem właści-
wie przeprowadzonej oceny ryzyka 
dotyczącej jakości ujmowanej wody 
i związanych z tym potencjalnych 
zagrożeń (Studium przypadku nr 7 
– Östersund, Szwecja 2010 – zanie-
czyszczenie wody ujmowanej).

Podsumowanie

Badacze zajmujący się zagadnie-
niem środowiskowych zagrożeń zdro-
wia, w tym związanych z wodą pitną, 
od wielu lat zwracają uwagę na po-
trzebę ich minimalizowania poprzez 
wprowadzanie systemów zarządzania 
ryzykiem. Skala rzeczywistych za-
grożeń nie jest znana z wielu powo-
dów. Dostępne dane, także w krajach 
wysoko rozwiniętych, wskazują na 
nieskuteczne zbieranie danych epide-
miologicznych, brak świadomości do-
tyczących zagrożeń u wielu interesa-
riuszy związanych z dostawami wody, 
brak właściwych regulacji prawnych, 
nieskuteczną komunikację pomiędzy 
wszystkimi zainteresowanymi strona-
mi oraz zbyt niski stopień wykorzy-
stywania współczesnych możliwości, 
związanych z szybkim przekazywa-
niem informacji. Specjaliści nadzoru-
jący zdrowie publiczne podkreślają, że:

 — istnieje pilna potrzeba standa-
ryzacji protokołów diagnostycz-
nych i laboratoryjnych, pobiera-
nia próbek do badania chorób 
o znaczeniu dla zdrowia publicz-
nego w Europie;

 — elektroniczna transmisja danych 
nadzoru powinna stać się normą 
w całej Europie;

 — system nadzoru nad chorobami 
zakaźnymi powinien zawierać 
kod pocztowy lub inne geogra-
ficzne dane lokalizacyjne, które 
następnie mogą być powiązane 
z Systemem Informacji Geogra-
ficznej (GIS), dostępnym wszyst-
kim obywatelom;

 — niezbędne są dobre stosunki pra-
cy i komunikacji między zarzą-
dzającymi nadzorem, lokalnymi 
pracownikami służby zdrowia 
i pracownikami wodociągów;

 — niezbędne jest wykorzystywanie 
zgłaszanych skarg konsumentów 

Studium przypadku nr 5 – Nokia, Finlandia (2007-2008)

•	 Skrzyżowanie	połączeń	(cross connecting)	instalacji	wody	pitnej	z	kanalizacją.
•	 Ognisko	epidemii	Campylobacter	/	Salmonella	w	Nokia,	Finlandia.
•	 Około	5000	przypadków	zachorowań	(zapalenie	układu	pokarmowego)	w	populacji	liczą-
cej	ok.	30	000	mieszkańców.

•	 Woda	 pitna	 była	 dostarczona	 do	 oczyszczalni	 ścieków	 do	 celów	 sanitarnych	
i	eksploatacyjnych.

•	 Zanieczyszczenie	nastąpiło,	gdy	pracownik	podczas	naprawy	otworzył	zawór	łączący	oba	
systemy,	a	ze	względu	na	różnicę	ciśnień	ścieki	wpłynęły	do	systemu	wody	pitnej.

•	 Usterka	nie	została	wykryta	przez	2	dni,	w	tym	czasie	około	450	000	litrów	ścieków	prze-
dostało	się	do	systemu	wody	pitnej.

•	 Pierwszymi	sygnałami	zanieczyszczenia	były	skargi	klientów	o	dziwnym	kolorze,	smaku	
i	zapachu	wody,	które	zostały	zignorowane.

•	 Do	rozpoznania	problemu	doprowadziły	dopiero	następne	zgłoszenia.
•	 Wykryto	w	systemie	wysokie	poziomy	wskaźników	skażenia	kałowego,	a	później	Salmo-

nelli,	Campylobacter,	wirusów	i	Giardia.
•	 Do	odkażania	systemu	zastosowano	przechlorowanie	i	płukanie	sieci.
•	 Fińskie	Siły	Obronne	przez	10	tygodni	wspierały	miasto	swoimi	dostawami	wody,	do-
starczały	wodę	butelkowaną	i	udzielały	porad	związanych	z	przygotowywaniem	wody	
wykorzystywanej	do	celów	sanitarnych.

•	 Szacuje	się,	że	koszty	związane	z	wybuchem	epidemii	(leczenia,	nieobecności	w	pracy	
itp.)	oraz	działania	naprawcze	wyniosły	ok. 3,7 mln euro.

Studium przypadku nr 6 – Hemiksem i Schelle, Belgia 2010

•	 Naruszenie	stabilnego	przepływu	wody	w	sieci	dystrybucyjnej	w	związku	z	poborem	
wody	związanym	z	gaszeniem	pożaru.

•	 Wodociąg	zaopatruje	ok.	18	tys.	osób.
•	 U	wielu	osób	stwierdzono	objawy	zatrucia	żołądkowego	(biegunka,	wymioty).
•	 Przeprowadzono	retrospektywne	badanie	kohortowe	wśród	1000	losowo	wybranych	
rodzin,	odsetek	udzielonych	odpowiedzi	52,8%.	Spośród	1185	osób	reagujących	224	
(18,9%)	potwierdziły	objawy	chorobowe	(jeśli	dane	te	odnieść	do	całej	populacji,	to	za-
chorować	mogło	ok.	3400	osób).

•	 W	próbkach	kału	wykryty	Campylobacter	sp.,	Norowirusy	GI	i	GII	oraz	Adenonowirusy.
•	 W	próbkach	wody	stwierdzono	obecność	kałowych	wskaźników	zanieczyszczenia.

Studium przypadku nr 7 – Östersund, Szwecja 2010

•	 W	50	tys.	populacji	zaopatrywanej	z	wodociągu	ujmującego	wodę	z	jeziora	pojawiły	się	
liczne	przypadki	zachorowań	z	objawami	biegunki	i	wymiotów.

•	 Badania	laboratoryjne	kału	wykazały	obecność	Cryptosporidium hominis.
•	 Wydano	zalecenie	gotowania	wody	przed	spożyciem.
•	 Pobrano	167	próbek	wody,	nie	stwierdzono	obecności	bakterii	wskaźnikowych	(E. coli,	
enterokoków).

•	 Badanie	wody	w	kierunku	obecności	bakterii	Cryptosporidium	dało	wynik	pozytywny,	ale	
obecność	oocyst	była	bardzo	niska	(1/10	l	wody).

•	 Na	internetową	ankietę	opublikowaną	w	ciągu	18	godzin	od	powiadomienia	o	epidemii,	
w	ciągu	kolejnych	10	dni	odpowiedziało	ponad	12	tys.	pacjentów	z	objawami	ze	strony	
przewodu	pokarmowego	ze	wszystkich	części	miasta.

•	 W	sumie,	u	145	osób	(średnia	wieku	40	lat)	laboratoryjnie	potwierdzono	kryptosporidiozę.
•	 Przeprowadzone	kontrole	nie	stwierdziły	jednoznacznej	przyczyny	–	najprawdopodob-
niej,	utrzymująca	się	zimą	przez	dłuższy	czas	niska	temperatura	sprzyjała	wytrwałości	
oocyst	w	środowisku,	do	którego	dostały	się	z	oczyszczalni	ścieków	komunalnych.

•	 Zgodne	z	przepisami	bariery	mikrobiologiczne	(ozonowanie,	chloraminacja)	okazały	się	
niewystarczające,	zamontowano	dodatkowo	lampy	UV.

O tym, że są one realne, mogą 
świadczyć przypadki wybuchów epi-
demii wodopochodnych, które miały 
miejsce w krajach wysoko rozwinię-
tych już w XXI wieku – w czasach, 
w których mogłoby się wydawać, że 
nie istnieją tego rodzaju zagrożenia. 
Związane są one najczęściej z błęda-

mi ludzkimi popełnianymi podczas 
ujmowania uzdatniania i dystrybu-
cji wody (np. Studium przypadku 
nr 5 – Nokia, Finlandia 2007-2008 
– zaniedbany zbiornik magazynują-
cy wodę, Studium przypadku nr 6 
– Hemiksem i Schelle, Belgia 2010 
– nieodpowiednia dbałość o właści-
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oraz danych dotyczących jakości 
wody do systemów nadzoru cho-
rób zakaźnych.

Analiza wszelkich dostępnych 
danych dotyczących epidemii oraz 
ocena potencjalnych zagrożeń zdro-
wotnych mogą prowadzić do większe-
go zrozumienia epidemiologicznych, 
ekologicznych i środowiskowych 
czynników przyczyniających się do 
chorób przenoszonych drogą wod-
ną. Częstymi lecz lekceważonymi 
przyczynami wielu ognisk są obfite 
opady deszczu i aktywność zwierząt 
gospodarskich. Rosnąca świadomość 
zagrożeń, związanych z zaopatrze-
niem w wodę, dla zdrowia publicz-
nego, może zmniejszyć prawdopodo-
bieństwo pojawiania się problemów. 
Przygotowanie i rozpowszechnianie 
standardowych wytycznych i zwią-
zane z tym szkolenia mogą poprawić 
zrozumienie przyczyn zagrożeń i do-
prowadzić do redukcji powtarzają-
cych się incydentów.

Jedynie stworzenie właściwie 
funkcjonującego prawodawstwa, 
spełnianie wysokich wymagań w pro-
jektowaniu, wykonywaniu i eksplo-
atowaniu systemów zaopatrzenia 
w wodę, stosowanie właściwie opra-
cowanych systemów jakości i zarzą-
dzania ryzykiem oraz prowadzenie 
skutecznego nadzoru, mogą w sposób 
istotny zminimalizować zagrożenia, 
korzystnie wpłynąć na bezpieczeń-
stwo wody i zdrowie publiczne.
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przy Głównym Inspektorze Sanitarnym;
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 
Wydział Studiów Społecznych

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Łódzki

zapraszają do wzięcia udziału w

VIII Zjeździe Kanalizatorów Polskich

Technologie, urządzenia, efektywność, uwarunkowania prawne 
w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków

19-20 listopada 2015 r. w Łodzi
Zjazd odbywa się w ramach obchodów 70-lecia utworzenia Politechniki Łódzkiej. Celem jest prezentacja stanu 
wiedzy, wymiana doświadczeń oraz wytyczenie kierunków rozwoju w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:

• Uregulowania prawne w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania 
osadów.

• Problemy projektowania i eksploatacji systemów 
kanalizacyjnych.

• Ograniczanie ilości oraz zanieczyszczenia ścieków 
u źródeł ich powstawania.

• Zagospodarowanie ścieków opadowych zgodne 
z zasadą rozwoju zrównoważonego.

• Wykonawstwo sieci kanalizacyjnych, posadowie-
nie obiektów systemu kanalizacyjnego w grun-
cie, modyfikacja podłoża gruntowego, techniki 
bezwykopowe.

• Modernizacja istniejących systemów kanalizacyj-
nych, technologie renowacji kanałów.

• Pompownie i tłocznie ścieków, systemy kanalizacji 
ciśnieniowej i podciśnieniowej.

• Problemy modelowania, monitoringu i sterowania 

systemami kanalizacyjnymi.
• Nowoczesne technologie i urządzenia do 

oczyszczania ścieków komunalnych, opadowych 
i przemysłowych.

• Problemy projektowania, modernizacji, realizacji 
i eksploatacji oczyszczalni ścieków.

• Efektywność oczyszczalni ścieków w aspekcie tech-
nologicznym i energetycznym.

• Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych, 
szczególnie w aspekcie ich wykorzystania przyrodni-
czego i energetycznego.

• Podejście zintegrowane w dziedzinie ochrony wód 
przed zanieczyszczeniem.

• Edukacja i szkolenie w dziedzinie ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem.

• Rola administracji państwowej, władz lokalnych, 
społeczeństwa oraz urbanistów w rozwoju syste-
mów kanalizacyjnych.

Konferencja będzie również okazją do wymiany doświadczeń wynikających z realizacji postanowień Ramowej 
Dyrektywy Wodnej oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a także projektowania i reali-

zacji nietypowych rozwiązań w zakresie systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków.
Zapraszamy firmy, w tym projektantów, doradców technicznych, producentów i sprzedawców urządzeń, eksplo-

atatorów, oraz przedstawicieli wyższych uczelni, administracji, spółek wodno-ściekowych,
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