Załącznik Nr. 2
do „Polityki Zarządzania Ryzykiem”
w PSSE w Łodzi

Plan działalności
PSSE w Łodzi
na rok 2016
Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015
Mierniki określające stopień
realizacji celu
Lp.

Cel
zadania
nazwa

1.
1
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2.

3.

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan
4.

Zapewnienie właściwego stanu
sanitarno - technicznego
obiektów użyteczności
publicznej.
20.5.2 Nadzór sanitarny i
działalność kontrolnoinspekcyjna

Liczba negatywnych
kontroli do ilości
wszystkich kontroli
w 2015 r
373 / 17204

1.Poprawa stanu sanit-technicz.
obiektów . Zmniejszenie
negatywnych kontroli .
< 2.2 %

Liczba mandatów
2014 r/ 2015 r
305 / 229

Liczba decyzji :
2014/2015
4082/3395

Zapobieganie i zwalczanie
chorób zakaźnych
20.5.3
20.5.3.1

1.Liczba
przeprowadzonych
wywiadów 5326 epidemiolog
w 2015 r
2.ok.96 % w 2015r
zaszczepionej popul.
w danym roczniku

1. Poprawa sytuacji
epidemiologicznej chorób
zakaźnych.

2. > 96% -98% zaszczepionej
populacji

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o charakterze
strategicznym

6.

7.

1.nadzór bieżący , restrykcje
(grzywny, decyzje administr,
kary pieniężne)
Zaplanowane kontrole
obiektów :
ONE-1477
OHK -3347
OHŻŻiPU -2928
OHDM - 1100
OHP -350
2. skargi i interwencje, akcje
1.Przeprowadzanie
wywiadów epidemiolog.
2.Ustalanie kontaktów.
3.Nadzór nad nosicielami.
4.Dochodzenia epidemiolog.
w ogniskach.
5.Kontrola zakażeń
zakładowych.

1.Plan zasadniczych
przedsięwzięć na 2016r
2.Harmonogramy pracy
oddziałów merytorycznych
3.Przepisy prawne

1.Rejestr chorób
zakaźnych.
2.Procedury,wytyczne
postępowania w ognisku.
3.Raporty roczne zakażeń
zakładowych.
4.Dokumentacja szczepień
ochronnych.

3.liczba opornych
środowisk
291- 2013r
242- 2014r
487 rodziców – 2015r

3.praca nad opornymi
środowisk. uchylającymi
się od szczepień ochr.zmniejszenie liczby nie
zaszczepionych dzieci.

6.Wymazy czystościowe w
podmiotach leczniczych.
7.Dystrybucja szczepionek

5.Program dystrybucji
szczepionek. ESNDS
6.Przepisy prawne

Interwencje Programowe
GIS, Narodowy Program
zdrowia , WHO
Sytuacja epidemiologiczna
chorób zakaźnych ,
Aktualne potrzeby
społeczne.
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Oświata Zdrowotna -Promocja
Zdrowia i Profilaktyka
20.5.1

1.Liczba osób objęta
programami
zdrowotnymi lub
uczestnicząca w
akcjach
prozdrowotnych w
2015r – 104 000

1. Objęcie programami
większej liczby osób < 105 000
2.Dotarcie z programami
profilaktycznymi do innych
(oprócz wszyst. typów szkół
,przedszkoli) instytucji,
stowarzyszeń, zrzeszeń,
świetlic środowiskowych,
klubów i największej liczby
mieszkańców 2-ch powiatów.

1.Realizacja programów
edukac-zdrowot. po przez:
-warsztaty, akcje, zabawy,
pogadanki , konkursy
plastyczne, formy teatralne,
festiwale, zawody, mitingi
2.Uczestniczenie czynne
w ważnych wydarzeniach
miasta, powiatu, gminy.
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Zapobiegawczy nadzór
sanitarnyInwestycyjny
20.5.2.3

1.Liczba spraw dotycz.
nowych inwestycji
2015 r - 1148
2.liczba odbiorów
budowlanych (z art.
56) i sanitarnych.
w 2015 r - 491

Wyrażanie opinii na temat
nowych obiektów ,modernizacji
pomieszczeń ,modernizacji
instalacyjnych, przekształceń
w obiektach już istniejących;
projektów, nowych inwestycji,
wypowiadanie się co do
raportów oddziaływania na
środowisko nowych inwestycji
PPIS nie ma wpływu na ilość
nowych spraw inwestycyjnychtrudno zaplanować wartości do
realizacji.

1.Uczestniczenie
1.Przepisy prawne
pracowników ONZ w
2.Wytyczne GIS
odbiorach i opiniowaniu do
celów rejestracyjnych
obiektów nadzorowanych
przez HDM,ONE, OHŻŻiPU
2. Opiniowanie planów
zagospodarowania
przestrzennego i
dokument.projektowej
3.Oceny oddziaływania na
środowisko

5
Ochrona zdrowia przed
szkodliwym wpływem
czynników
Środowiskowych
20.5.4
20.5.4.6

1.Liczba badań
zakwestionowan. do
wykonanych w 2015 r.
dla Łodzi i Powiatu
Łódzkiego Wsch.
536 / 20647 -2,5%
2,4% -2014
*

PPIS ma pośredni wpływ na
jakość wody. Istnieje
możliwość zmniejszenia
miernika < 7%. np. poprzez
nadzór nad jakością instalacji
wody ciepłej , urządzeń
wodociągowych ,czy nadzór
nad basenami.

6
Realizacja planu finansowego na
2015 r.

99,95% planu
finansowego w 2015r.

7
Inwestycje w infrastrukturę i
wyposażenie 2-ch budynków
PSSE w Łodzi

1.Naprawy, remonty,
modernizacje
własnym sposobem
gospodarczym.
Wydatki ok. 58 197
tys.zł w 2015 r

100 %

1.Dalsza modernizacja nowej
siedziby PSSE na ul.
Pomorskiej 96 .-zmiana statusu
na trwały zarząd ; pozyskanie
funduszy na wymianę okien.
2.Kapitalny remont chłodni
szczepionek
2.Cd.modernizacji archiwum
3.podjazd dla
niepełnosprawnych
4.Naprawy bieżące .

* (wzrost) badania w kierunku Legionelli w wodzie cieplej
badania diagnostyczne SS u ludzi
Łódź 29.01.2016

1. Badania laboratoryjne
dostarczonych próbek przez
próbkobiorców PSSE w
Łodzi i innych powiatów.
2.Dyspozycyjność czasowa
w sytuacjach awaryjnych.
3. Dyżury w razie potrzeb

1.Przepisy prawne.
2.Dokumentacja systemu
zarządzania .
3. PN-EN ISO/IEC
17025:2005

1.Płynne funkcjonowanie
2-budynków powiatowej
stacji (działalność
laboratorium, mienie stacji)
2.Zabezpieczenie finansowe
działań oddziałów
merytorycznych. (materiały
biur; transport ,bhp, media)
3.Zobowiązania,windykacja
1.Monitorowanie sprawy
trwałego zarządu.
2. generalny remont chłodni
szczepionek
5. malowanie ,uzupełnianie
ubytków ,malowanie pokoi
biurowych, korytarza,
wymiana wykładzin
podłogowych na korytarzu i
sali konferencyjnej .

Ustawa o PIS
Ustawa o Finansach
Publicz.
Ustawa o rachunkowości
Plan finansowy

Przepisy BHP, Kodeks
Pracy
Przepisy dotyczące
podmiotów leczniczych.

Sporządził :Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi
Urszula Jędrzejczyk

