
    

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW 
LECZNICZYCH  

 

      Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku ze zbliżającym się 
sezonem zwiększonej zachorowalności na grypę i choroby grypopodobne przypomina 
 o obowiązku sporządzania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań 
MZ – 55 (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 – Dz. U. Nr 173, poz. 1030 
z późn. zmianami). Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje poniżej 
pytania i odpowiedzi dot. realizacji powyższego obowiązku 

1. Kogo dotyczy obowiązek sporządzania meldunków ? 

Obowiązek dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez względu na 
posiadaną formę prawną (SPZOZ, przedsiębiorcy, indywidualne praktyki lekarskie, 
fundacje i stowarzyszenia itd.)  

2. Jak często sporządzać meldunki ? 

Meldunki należy przekazywać Państwowej Inspekcji Sanitarnej czterokrotnie w ciągu 
miesiąca (za wyjątkiem okresów, w których nie zarejestrowano żadnych przypadków lub 
okresów wzrostu zachorowań, kiedy obowiązują meldunki dzienne) za okresy 
sprawozdawcze 1-7, 8-15, 16-22, 23-ostatni dzień miesiąca, (również poza sezonem 
grypowym) uwzględniając nie tylko grypę ale również przypadki wymienione w punkcie 
3. Podmioty udzielające świadczeń ambulatoryjnych powinny przekazywać meldunki w 
ostatnim dniu okresu sprawozdawczego po zakończeniu przyjęć.  Podmioty udzielające 
świadczeń stacjonarnych i całodobowych powinny przekazywać meldunki pierwszego dnia 
po okresie sprawozdawczym do godz. 800 

3. Jakie przypadki podlegają zgłoszeniu  ?  

       W sprawozdaniu zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami 
zakaźnymi w krajach UE (Dz. U. L 159 z 18.6.2008 r.) wykazuje się grypę (rozpoznaną 
klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania 
grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające poniższe kryteria: 
 
Zachorowania grypopodobne - nagłe wystąpienie objawów oraz co najmniej 
jeden 
 z następujących czterech objawów ogólnych: 
- gorączka lub stan podgorączkowy, 
- złe samopoczucie, 
- bóle głowy, 
- bóle mięśniowe; 
oraz co najmniej jeden z następujących trzech objawów oddechowych: 
- kaszel, 
- ból gardła, 
- duszność. 
 
 
 



Ostre zakażenia dróg oddechowych 
Nagłe wystąpienie objawów 
oraz co najmniej jeden z następujących czterech objawów oddechowych: 
- kaszel, 
- ból gardła, 
- duszność,  
- nieżyt śluzowy nosa; 
oraz, w opinii klinicysty, infekcyjny charakter choroby. 

4.  W jaki sposób realizować obowiązek sporządzania meldunków ? 

Meldunki można przekazać w formie papierowej, faksem bądź elektronicznie wysyłając 
go do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.  

   Adresy elektroniczne PSSE woj. pomorskiego:  

PSSE Bytów – psse.bytow@pis.gov.pl, PSSE Chojnice – psse.chojnice@pis.gov.pl,  
PSSE Człuchów – psse.czluchow@pis.gov.pl, PSSE Gdańsk – psse.gdansk@pis.gov.pl,  
PSSE Gdynia – psse.gdynia@pis.gov.pl, PSSE Kartuzy – psse.kartuzy@pis.gov.pl,  
PSSE Kościerzyna – psse.koscierzyna@pis.gov.pl, PSSE Kwidzyn – 
psse.kwidzyn@pis.gov.pl, PSSE Lębork – psse.lebork@pis.gov.pl, PSSE Malbork – 
psse.malbork@pis.gov.pl (dla powiatów malborskiego i sztumskiego), PSSE Nowy Dwór 
Gdański – psse.nowydworgdanski@pis.gov.pl, PSSE Puck – psse.puck@pis.gov.pl, PSSE 
Pruszcz Gdański – psse.pruszczgdanski@pis.gov.pl, PSSE Słupsk – psse.slupsk@pis.gov.pl 
(dla powiatu słupskiego i powiatu miasta Słupsk), PSSE Sopot – psse.sopot@pis.gov.pl, 
PSSE Tczew – psse.tczew@pis.gov.pl, PSSE Wejherowo – psse.wejherowo@pis.gov.pl.  

Rejestracja chorych nie wymaga podawania żadnych danych poza zagregowaną liczbą 
przypadków w grupach wiekowych oraz danych dot. ewentualnego skierowania do szpitala 
(wraz z objawami). 

5. W jakim celu należy sporządzać meldunki ? Czy meldunki te nie są tylko 
biurokratycznym obowiązkiem bez większego znaczenia ? 

      Prawidłowe zgłaszanie przypadków grypy (i podejrzeń) z punktu widzenia polityki 
zdrowotnej jest niezwykle ważne, pozwala prawidłowo ocenić sytuację epidemiologiczną  
w Polsce i regionie, opracować skuteczne zasady profilaktyki (np. zakup szczepionek). 
Jedynie wiarygodne dane epidemiologiczne pozwalają podjąć właściwe działania służb 
sanitarnych na ewentualne oznaki epidemii. Meldunki MZ – 55 są wykorzystywane przez 
Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne do sporządzania sprawozdań kierowanych do NIZP 
PZH.  

   6. Gdzie znaleźć wzór meldunku ?  

      Obowiązujący meldunek można pobrać (w wersji doc. i pdf) ze strony www.pzh.gov.pl, 
zakładki - Meldunki epidemiologiczne/EPIMELD/Wzory formularzy stosowanych 
w nadzorze/Sprawozdania zbiorcze/MZ-55 lub ze strony www.wsse.gda.pl z sekcji PLIKI Do 
POBRANIA/Oddział Epidemiologii. Meldunek może zostać również Państwu przesłany 
elektronicznie po wysłaniu e-maila z prośbą na adres statystyka@wsse.gda.pl. 

 


