Załącznik Nr. 6
do „Polityki Zarządzania Ryzykiem”
w PSSE w Łodzi

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
za rok 2017.
Realizacja najważniejszych celów i zadań w danym roku
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp
.

Cel i zadania

1.
1.

2.
Zapewnienie właściwych warunków
higieniczno-sanitarnych w obiektach
nadzorowanych – nadzór sanitarny i
działalność kontrolno-inspekcyjna

2.

20.5.2
Poprawa przestrzegania standardów
sanitarno-higienicznych – 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

wartość osiągnięta na koniec
Najważniejsze
roku, którego dotyczy
planowane zadania
sprawozdanie
służące realizacji celu
4.
5
Nadzór bieżący –
11495/14267
kontrole zaplanowanych
obiektów, realizacja
harmonogramów pracy
i przedsięwzięć.

Najważniejsze podjęte
zadania służące
realizacji celu
6
Kontrole i rekontrole
obiektów

Nadzór bieżący –
kontrole zaplanowanych
obiektów, realizacja
harmonogramów pracy
i przedsięwzięć.

Kontrole i rekontrole
(55% zaplanowanych )
obiektów, postępowanie
administracyjne (decyzje
upomnienia, tytuły
wykon. mandaty, kary
pieniężne.
8 kar pieniężnych –
1 280 000 zl „środki
zastępcze”

1082/7829
co stanowi 13,8%

46 - OHŻŻiPU
3.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się
chorób zakaźnych – zapobieganie i
zwalczanie chorób zakaźnych

1.zaszczepiona
populacja

… %- ….%

2.liczba wydanych
preparatów
szczepionkowych

………. wydanych preparatów
szczepionkowych

3.liczba opornych
środowisk

….. - liczba opornych
rodziców
(wzrost)

Nadzór nad
wykonawstwem
szczepień, rozmowy ze
środowiskami opornymi,
promocja szczepień,
wnioski do wojewody o
wszczęcie postępowania
egzekucyjnego w
stosunku do środowisk
opornych

Nadzór nad
wykonawstwem
szczepień, rozmowy ze
środowiskami opornymi,
promocja szczepień,
wnioski do wojewody o
wszczęcie postępowania
egzekucyjnego w
stosunku do środowisk
opornych

4.

Poprawa stanu zdrowia ludności w
zakresie chorób zakaźnych –
monitorowanie sytuacji
epidemiologicznej w zakresie zakażeń
i chorób zakaźnych
20.5.3

Liczba osób które
zachorowały na
choroby zakaźne do
liczby mieszkańców
województwa

78242/2457050

Przeprowadzanie
wywiadów, analizy
zachorowań i
zapadalności.
Nadzór nad chorymi,
nosicielami, osobami
z kontaktu.

Przeprowadzanie
wywiadów, analizy
zachorowań i
zapadalności.
Nadzór nad chorymi,
nosicielami, osobami
z kontaktu.

5.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się
chorób zakaźnych – zapobieganie i
zwalczanie chorób zakaźnych
20.5.3.1

Liczba osób
objętych
dochodzeniami
epidemiologicznymi
do liczby
mieszkańców
województwa

4486/2457050

Przeprowadzanie
wywiadów, analizy
zachorowań i
zapadalności.
Nadzór nad chorymi,
nosicielami, osobami
z kontaktu.

Przeprowadzanie
wywiadów, analizy
zachorowań i
zapadalności.
Nadzór nad chorymi,
nosicielami, osobami
z kontaktu.

6.

Kształtowanie postaw na rzecz
zdrowia, aktywizacja środowiska
szkolnego i społeczności lokalnej –
profilaktyka zdrowotna i promocja
zdrowego trybu życia

Liczba podjętych
działań
profilaktycznych i
promocyjnych do
liczby mieszkańców

475/2457050

Realizacja programów
edukacyjnozdrowotnych poprzez:
warsztaty, akcje,
zabawy, pogadanki,

Realizacja programów
edukacyjnozdrowotnych poprzez:
warsztaty, akcje,
zabawy, pogadanki,

20.5.1

województwa

7.

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej
promocji i ochrony zdrowia –
działania Oświaty Zdrowotnej
20.5.1.2

Liczba programów i
projektów o
charakterze
profilaktycznym do
liczby uczestników
tych działań

5/18000

8.

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej
uzależnień – profilaktyka i zwalczanie
uzależnień
20.5.1.3

Liczba podjętych
działań z zakresu
profilaktyki
uzależnień

184

konkursy plastyczne,
formy teatralne,
festiwale, zawody,
mitingi;
uczestniczenie czynne
w ważnych
wydarzeniach miasta,
powiatu, gminy.

konkursy plastyczne,
formy teatralne,
festiwale, zawody,
mitingi;
uczestniczenie czynne
w ważnych
wydarzeniach miasta,
powiatu, gminy.

Realizacja programów
edukacyjnozdrowotnych poprzez:
warsztaty, akcje,
zabawy, pogadanki,
konkursy plastyczne,
formy teatralne,
festiwale, zawody,
mitingi;
uczestniczenie czynne
w ważnych
wydarzeniach miasta,
powiatu, gminy.
Realizacja działań
zdrowotnych poprzez:
warsztaty, akcje,
zabawy, pogadanki,
konkursy plastyczne,
formy teatralne,
festiwale, zawody,
mitingi;
uczestniczenie czynne
w ważnych
wydarzeniach.

Realizacja zadań :
Program ograniczania
palenia tytoniu w Polsce;
Program czyste
powietrze wokół nas;
Program Trzymaj
Formę;
Krajowy Program
zwalczania AIDS i
zapobiegania
zakażeniom HIV;
Program Bieg po
Zdrowie oraz akcje
Kampanie:
Stop dopalaczom;
Rzuć palenie razem z
nami;
Dopalaczom mówimy
stop – wybieramy
zdrowie
akcje, zabawy,
pogadanki, konkursy
plastyczne, formy
teatralne, festiwale,

zawody, mitingi;
9.

Zapewnienie stosowania właściwych
standardów sanitarno-higienicznych Zapobiegawczy Nadzór SanitarnoInwestycyjny

Liczba zajętych
stanowisk

.
1023

20.5.2.3
10.

Identyfikacja szkodliwych czynników
środowiskowych - Ochrona zdrowia
przed szkodliwym wpływem
czynników
środowiskowych
20.5.4

Liczba wykonanych
oznaczeń

102343

11.

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
Realizacja planu finansowego za
2017r.

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

1231/37797

12.

% wykonanego
planu finansowego
2017 r.

Wykonano 99,98 % planu
finansowego

Uczestniczenie
pracowników ZNS w
opiniowaniu do celów
rejestracyjnych obiektów
nadzorowanych przez
HDM, ONE, OHŻŻiPU
HK, HP
Zwiększenie liczby
badań laboratoryjnych
próbek wody, próbek
środowiskowych oraz
mikrobiologiczny od
ludzi i ze środowiska

Zapobiegawczy nadzór
Sanitarno Inwestycyjny (opiniowanie, wydawanie decyzji,
odbiory budowlane )

Zapewnienie jakości
wykonywanych badań
pod względem prawnym
i możliwości
technicznych

Utrzymywanie wysokiej
jakości wykonywanych
badań (kompetencje
personelu, wymogi
techniczne i wymogi
prawne)

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

Płynność działania;
wynagrodzenia,
zobowiązania, praca
oddziałów
merytorycznych i
laboratorium,
transport, materiały
biurowe, BHP, mienie
stacji, remonty

Elastyczność czasu
pracy i realizacji badań
w Oddziale
Laboratoryjnym

13.

Inwestycje w infrastrukturę i
wyposażenie

Prace remontowe,
wykonane sposobem
gospodarczym w 2ch budynkach .

Prace remontowe, malowanie
pomieszczeń biurowych i
laboratorium ,wymiana
wykładzin podłogowych ,
naprawa powierzchni
podwórka .
2.Zakupy inwestycyjne

1. .cd modernizacji. archiwum
2. remont pomieszczeń .biurowych HK,
,laborat.chemicz. wody i pom.socjalne lab.
3.wymienono wykładzinę na schodach w holu
Przybyszewskiego
4.naprawiono powierzchnie podwórka
5. zakupy inwestycyjne sprzętu laboratoryjnego

Łódź 24.01 .2018 r.
sporządził : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
Urszula Jędrzejczyk

