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

Plan działalności
PSSE w Łodzi
na rok 2018
Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018
Mierniki określające stopień
realizacji celu
Cel
zadania

Lp.
1.
1.

2.

2.
Zapewnienie właściwych
warunków higienicznosanitarnych w obiektach
nadzorowanych – nadzór
sanitarny i działalność kontrolnoinspekcyjna
20.5.2
Poprawa przestrzegania
standardów sanitarnohigienicznych – bieżący nadzór
sanitarny
20.5.2.1

nazwa
3.
Liczba kontroli
wykonanych do liczby
obiektów
nadzorowanych

Liczba obiektów, w
których stwierdzono
poprawę stanu
sanitarnego w
stosunku do liczby
skontrolowanych
obiektów

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan
4.
11210/14665

817/8526

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o charakterze
strategicznym

6.
1.nadzór bieżący , restrykcje
(grzywny, decyzje administr,
kary pieniężne) Zaplanowane
kontrole obiektów:
Ep1400
HK -4400
HŻŻiPU -5227
HDM - 1050
HP - 638
2. skargi i interwencje, akcje

7.
1.Plan zasadniczych
przedsięwzięć na 2018r
2.Harmonogramy pracy
oddziałów merytorycznych
3.Przepisy prawne

3.

4.

5.

6.

7.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu 1.zaszczepiona
się chorób zakaźnych –
populacja
zapobieganie i zwalczanie chorób
zakaźnych
2.licz.oporn.środowisk
środowisk

≤ 95%

Poprawa stanu zdrowia ludności
w zakresie chorób zakaźnych –
monitorowanie sytuacji
epidemiologicznej w zakresie
zakażeń i chorób zakaźnych
20.5.3
Zapobieganie rozprzestrzenianiu
się chorób zakaźnych –
zapobieganie i zwalczanie chorób
zakaźnych
20.5.3.1

Liczba osób które
zachorowały na
choroby zakaźne do
liczby mieszkańców
województwa

65000/2457050

Liczba osób objętych
dochodzeniami
epidemiologicznymi
do liczby
mieszkańców
województwa
Liczba podjętych
działań
profilaktycznych i
promocyjnych do
liczby mieszkańców
województwa
Liczba programów i
projektów o
charakterze
profilaktycznym do
liczby uczestników
tych działań

5000/2457050

Kształtowanie postaw na rzecz
zdrowia, aktywizacja środowiska
szkolnego i społeczności lokalnej
– profilaktyka zdrowotna i
promocja zdrowego trybu życia
20.5.1
Upowszechnianie wiedzy
dotyczącej promocji i ochrony
zdrowia – działania Oświaty
Zdrowotnej
20.5.1.2

≥ 525

1.Przeprowadzanie
wywiadów epidemiolog.
2.Ustalanie kontaktów.
3.Nadzór nad nosicielami.
4.Dochodzenia epidemiolog.
w ogniskach.
5.Kontrola zakażeń
zakładowych.
6.Wymazy czystościowe w
podmiotach leczniczych.
7.Dystrybucja szczepionek

1.Rejestr chorób zakaźnych.
2.Procedury,wytyczne
postępowania w ognisku.
3.Raporty roczne zakażeń
zakładowych.
4.Dokumentacja szczepień
ochronnych.
5.Program dystrybucji
szczepionek. ESNDS
6.Przepisy prawne

380/2457050

5/20000

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.

Interwencje Programowe
GIS, Narodowy Program
zdrowia, WHO
Sytuacja epidemiologiczna
chorób zakaźnych,
Aktualne potrzeby
społeczne.

8.

9.

Upowszechnianie wiedzy
dotyczącej uzależnień –
profilaktyka i zwalczanie
uzależnień
20.5.1.3
Zapewnienie stosowania
właściwych standardów
sanitarno-higienicznych Zapobiegawczy Nadzór
SanitarnoInwestycyjny

Liczba podjętych
działań z zakresu
profilaktyki uzależnień

180

1350
Liczba zajętych
stanowisk

20.5.2.3

10.

11.

Identyfikacja szkodliwych
czynników środowiskowych Ochrona zdrowia przed
szkodliwym wpływem
czynników
środowiskowych
20.5.4
Pozyskiwanie danych na temat
czynników mających wpływ na
zdrowie ludzi – badania wody i
innych czynników mających
wpływ na zdrowie ludzi oraz
badania mikrobiologiczne
ludności
20.5.4.6

Liczba wykonanych
oznaczeń

85690

Liczba
próbek/obiektów
badań z
przekroczeniami do
liczby przebadanych
próbek/obiektów
badań

657/32775

1.Uczestniczenie
pracowników ONZ w
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
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.Wytyczne GIS

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

12.

13.

Realizacja planu finansowego za
2017 r.

Inwestycje w infrastrukturę i
wyposażenie

100 %
99,98% wykonanego
planu finansowego
2017 r.

Prace remontowe,
wykonane sposobem
gospodarczym w 2-ch
budynkach .

Łódź 24.01.2018

95 %

Racjonalne planowanie
wydatków oraz ich ścisła
kontrola .

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

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

Sporządził :Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi
Urszula Jędrzejczyk

