Załącznik Nr. 1
do „Polityki Zarządzania Ryzykiem”
w PSSE w Łodzi

Roczny plan pracy Jednostki
na 2015 rok

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cel

Zapewnienie bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego
Powiatu Łódzkiego i Łódzkiego
Wschodniego
.
Kształtowanie postaw na rzecz
zdrowia, aktywizacja środowiska
szkolnego i społeczności
lokalnych
Upowszechnianie wiedzy
dotyczącej promocji i ochrony
zdrowia
Zapewnienie właściwych
warunków higienicznosanitarnych
w obiektach nadzorowanych
Poprawa przestrzegania
standardów
sanitarno-higienicznych
Dostosowanie infrastruktury i
wyposażenia PIS do realizowania
zadań

Zadanie

Nadzór sanitarno-epidemiolog.
profilaktyka i promocja zdrowia.

Jednostka organizacyjna lub
komórka realizująca zadanie
ONE ,OHK, OHŻŻ i PU, HDM,
ONZ, OHP, OOZiPZ ,

Zasoby ludzkie i materialne

128 osób
3 samochody własne
3 taxi

Oświata zdrowotna i profilaktyka
zdrowotna realizowana przez PIS

Oddział Oświaty Zdrowotnej
I Promocji Zdrowia

Nadzór sanitarny
nad warunkami higieny w
obiektach różnych branż i
działalność kontrolno - represyjna

ONE, OHK, OHŻŻiPU ,HDM
OHP

Inwestycje w infrastrukturę i
wyposażenie PSSE w Łodzi

Oddział Ekonomiczny
Sekcja Administracji

4 osoby

119 osób

1 osoba
5 osób

Zapewnienie stosowania
właściwych standardów
sanitarno-higienicznych

Opiniowanie planów
zagospodarowania przestrzennego;
raportów
środowiskowych;dokumentacji
projektowej, odbiory nowych
obiektów, modernizacje,
przekształcenia

ONZ

5 osób

Identyfikacja zagrożeń
skutkujących chorobami
zawodowymi

Ocena narażenia zawodowego w
zakładzie pracy w ramach
postępowań dotyczących chorób
zawodowych

OHP

3 osoby

7.

8.

10.

Profilaktyka i promocja zdrowia
w zakresie zapobiegania
chorobom zakaźnym
Podniesienie poziomu wiedzy
dotyczącej HIV/AIDS

11.

Zapobieganie chorobom
zakaźnym

12.

Upowszechnianie szczepień
ochronnych

13.

Identyfikacja szkodliwych
czynników środowiskowych

14.

Pozyskiwanie danych na temat
czynników mających wpływ na
zdrowie ludzi.

9.

4 osoby
Profilaktyka chorób zakaźnych
poprzez realizację programów
oświatowych i własnych inicjatyw .
w tym zapobieganie i zwalczanie
HIV/AIDS
Zapobieganie i zwalczanie chorób
zakaźnych – wywiady, nadzór nad
nosicielami, dochodzenia
epidemiologiczne , nadzór nad
wykonawstwem szczepień
ochronnych….
Ochrona zdrowia przed
szkodliwym wpływem czynników
Środowiskowych.
Badania wody(do spożycia, baseny
Miejsca do kapieli) badania
środowiska pracy(mikroklimat,)
badania mikrobiologiczne
ludności, badania środowiska
szpitalnego …

OOZiPZ

28 osób
ONEp

Odział laboratoryjny
Lab.schorzeń jelitowych
Lab.badań środowiska
Lab. mikrobiol.i chemicz.wody
Lab.bakteriologiczne

31 osób

15.

16.

Podniesienie poziomu wiedzy
w zakresie uzależnień
Podniesienie poziomu wiedzy
w zakresie narkomanii

Realizacja zadań edukacyjnoinformacyjnych dotyczących
uzależnień i zwalczanie narkomanii

OOZiPZ

4 osoby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi
Urszula Jędrzejczyk

