Załącznik Nr. 6
do „Polityki Zarządzania Ryzykiem”
w PSSE w Łodzi
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
PSSE w Łodzi
za rok

2012

Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

Lp
.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana
wartość do
osiągnięta
nazwa
osiągnięcia na
wartość na
koniec okresu,
koniec
którego dotyczy
okresu,
sprawozdanie
którego
dotyczy
sprawozdanie
3. styczeń/czerwiec
4.
5.
2011

1
Zapewnienie właściwego poziomu ochrony zdrowia
uczestników(sportowcy,kibice,działacze,VIP )
turnieju UEFA EURO 2012

1.Liczba zatruć
Odnotowano 8/109 os.
ogniska zatruć
pokarmowych (bakt.i
wirus)
2.liczba skarg i
interwencji -129

1.zmniejszenie lub
wyeliminowanie
przyp.zatruć.
2.zmniejszenie lub
wyeliminowanie
skarg i interwencji
na jakość usług
gastronomicznych.

1.zgłoszon.
3/ 14 os.
(bakt.i
wirus)
ognisk.
zatruć pok.
2.skarg i
interwencji
120

Najważniejsze
planowane
zadania służące
realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące
realizacji celu
01.01-30.06
2012

6.

7.

1.Plan kontroli
135 wytyp .
obiektów.
produkcji i
obrotu żywn.
(765 VI-VII
2011r )
2.pobieranie
próbek żywności
i próbek sanit.
badanie jakości
tłuszczu.

1. 249 kontroli
(w wytypowow.
obiektach
A 797 (VI-VII)
2. 141 wymazy
sanit.z naczyń i
sprzęt.produk.
(38 zakwest)
3. 29 próbek
tłuszczów
smażalniczych
38 mk./8550zł

2
Zapewnienie właściwego poziomu ochrony zdrowia
uczestników (sportowcy, VIP, kibice, działacze )
turnieju UEFA EURO 2012

3
Zapewnienie właściwego poziomu ochrony zdrowia
uczestników(sportowcy, kibice, działacze, VIP)
turnieju UEFA EURO 2012

1.liczba negatywnych
wyników bad.próbek
wody do spożycia- 47
do kąpieli -4

1.ograniczenie do
minimum liczby
negatywnych
wyników badania
wody.
2.ilośc interwencji
2.Ograniczenie
dotyczących obiektow
do minimum
hotelowych,sportowych
interwencji
rekreacyjnych,parkingow dotyczących
i innych slużących
wymienionych
obsłudze EURO - 3
obiektow

46
kwest.woda
do spożycia
8 kwest.woda
do kąpieli

1.Sytuacja epidemiolog.
chorób zakaźnych
umieszczonych w
wykazie chorób
priorytetowych
opracowanym na
potrzeby organizacji
funkcjonowania nadzoru
w czasie Turnieju UEFA
( szacowanie wskaźnik.
1aZachorowalność/zapad
alność/śmiertelność )za
okres VI-VIII -531przyp.
wybran..chorób.zakaź.
2.liczb.ognisk I-VI
epidem. 8/109 os.
3.kontrole obiektów
604,w tym w których
stwierdzono
nieprawidłowości 17

1.Brak
zgłoszeń
chorób
priorytetowych(zgodnych z
wykazem.

1.poprawa
sytuacji
epidemiolog;
spadek
zapadalności
chorób zakaź.
umieszcz. w
wykaz. chorób
priorytetowych w
czasie turnieju
piłkarskiego .;
zapobieganie
występowania
chorób zakaźnych
2. Brak ognisk
epidemicz.
3.Poprawa stanu
sanitarnotechncz. w
podmiotach lecz.

3 interwencje

1a.. Spadek
zapadalnośći
wybranych
chorób zakaź
2.spadek
liczby ognisk
3.poprawa
stanu sanittechnicz.pod
miotów
leczniczych.

1.kontrole
wymienionych
obiektów
zgodnie z
planem i w
ramach
interwencji.
2.pobieranie
próbek wody
zgodnie
harmonogramem
i wg.potrzeb.
1.Rejestracja
zgłoszonych
chorób,
przeprowadzanie
wywiadów epidemiologiczn.
chorych,ozdrowieńców,nosicieli.ustalanie
kontaktów,
badania diagnostyczne.
2.dochodzenie
epidem.w
ognisku
3..kontrolapodmiotów lecz.
szpitali,Rat.Med.
,SOR, poradnie

1. 476 kontroli
8 mandaty
karne.

2. 425 próbek
wody do
spożycia
274-baseny
3.12 próbek
wody ciepł.
Legionella
.

1a.Zgłoszono
424 przyp
wybranych
chorób zakaź.
2.ogniskepidem.
3/14.os.
3.649 kontroli
/nieprawidł w
37 obiektach

4

Jw

Wsparcie działań HK;
HŻŻiPU; ONE –
Oddziałów
wiodących w ochronie
zdrowia uczestników
EURO.

Włączenie w
działania HDM,
HP

--

5

Zapewnienie właściwego nadzoru nad jakością wody
do spożycia oraz wody do celów rekreacyjnych
dla powiatu łódzkiego, łódzkiego wschodniego,
pabianickiego, brzezińskiego, zgierskiego

Czasokres od
stwierdzenia
negatywnego wyniku
badania do ponownego
badania.

2 dni do
rozpoczęcia
ponownych
badań

2-3 dni
( dłuższy
termin
wynikał z
decyzji
klienta )

6

Uzyskanie przedłużenia akredytacji Oddziału
Laboratoryjnego przez PCA

Uzyskana akredytacja w
2004r.

Przedłużenie
akredytacji do
2016r.

Uzyskanie
Certyfikatu
akredytacyjn
ego na 4
kolejne lata.

Kontrole
obiektów.

Nie było
potrzeby
włączania
pozostałych
oddziałów
merytoryczn.

1.Mobilny
transport dla
próbkobiorców.
2.Dostateczne
zaopatrzenie
laboratorium w
odczynniki i
podłoża
3.dyspozycyjn.
pracowników
laborat.do pracy
w dni
świąteczne i po
godzinach pracy
.
1.Przegląd i
aktualizacja
dokumentacji
2. Sprawdzenie
metod
badawczych w
tym ich
walidacji
3.poprawa stanu
sanit-tech.
laboratorium.

3451 próbek
wody do
spożycia, wody
basenowej oraz
badań w
kierunku
Legionella-(439)

1.2.B.dobre
wyniki auditu
PCA
potwierdziły
kompetencje
laboratorium.
3.remont,modern
LaboratoriumSJpokój.socjalny i
punkt
przyjm.próbek

Usprawnienie obsługi systemu RASFF i RAPEX

Ilość zgłoszeń
alarmowych w latach
ubiegłych

Zorganizowanie
samodzielnego
wyposażonego
stanowiska do
systemu RASFF i
RAPEX

Zrealizowano
zamierzenie i
Utworzono
stanowisko

1.Zakupienie
zestawu
komputerowego.
2.wyznaczenie 1
pracownika
obsługującego
ten system.
3.zakup telefonu
Smartphone
połączonego z
systemem.

100%

99,99%

Realizacja planu finansowego na 2012r.

% wykonanego planu
finansowego 2011
(99,94% )

Realizacja
działań
statutowych.
Płynne
funkcjonowanie
2-ch budynków
PSSE w Łodzi

7

8

Łódź.30.01.2012 r

Planowane
działania zostały
wykonane.
Przyjęto w
ramach
RASFF 85
powiadomień w
(tym 8 PSSE w
Łodzi)
6-akcji sól,
proszek jajeczny
, alkohol
RAPEX 3
zgłoszenia
alarmowe
Płynność
działania;
zobowiązania,
praca oddziałów
merytorycznych,
laboratorium,
transport,materiały biurowe,
BHP, mienie
stacji.

Sporządził :
Urszula Jędrzejczyk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
Dyrektor PSSE w Łodzi

