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Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
za rok 2016
Część A: Realizacja najważnie jszych celów w roku 2016
Lp.

Ce l

Mierniki określające stopień realizacji celu

nazwa

1.

2.

1. Sprawowanie kontroli nad
warunkami sanitarnoepidemiologicznymi

2. Sprawowanie nadzoru nad
działalnością PSSE województwa
łódzkiego

3.
Liczba
przeprowadzonych
kontroli w obiektach
będących pod
nadzorem PWIS w
Łodzi jako organu
pierwszej instancji
Liczba kontroli
przeprowadzonych w
PSSE województwa
łódzkiego

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

Osiągnięta wartość
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

5.

Najważniejs ze
planowane zadania
służące realizacji
celu

6.

Najważnie jsze
podjęte zadania
służące realizacji
celu

7.

798

988

Kontrole w obiektach

Kontrole w obiektach

4

4

Kontrole kompleksowe
PSSE

Kontrole kompleksowe
PSSE

37

64

Kontrole problemowe,
sprawdzające i doraźne

Kontrole problemowe,
sprawdzające i doraźne

3. Wykonywanie badań dotyczących
czynników środowiskowych
mających wpływ na zdrowie ludzi

Procentowe
wykonanie planów
badań
laboratoryjnych i
pomiarów

100%

100%

• Urzędowa kontrola
i monitoring
żywności i
materiałów
przeznaczonych do
kontaktu z żywnością
• Monitoring
kontrolny i
przeglądowy wody
przeznaczonej do
spożycia przez ludzi
• Monitoring wody
ciepłej z urządzeń
wodociągowych w
kierunku Legionella
• Badania
mikrobiologiczne
i fizykochemiczne
kosmetyków
• Badania
mikrobiologiczne
materiału
klinicznego

• Badania i pomiary
czynników
szkodliwych
w środowisku pracy

• Realizacja Planu
pobierania próbek do
badania żywności
w ramach urzędowej
kontroli i
monitoringu PIS na
rok 2016
• Realizacja Rocznego
harmonogramu
pobierania próbek
wody do spożycia
• Realizacja Rocznego
harmonogramu
pobierania próbek
wody ciepłej w
kierunku bakterii
z rodzaju Legionella
• Realizacja
Harmonogramu
pobierania próbek
kosmetyków
• Realizacja zleceń
przeprowadzenia
badania
laboratoryjnego w
przypadku choroby
zakaźnej
• Realizacja Rocznego
harmonogramu
oznaczeń i pomiarów
czynników
szkodliwych dla
zdrowia
występujących w
środowisku pracy

• Pomiary parametrów
fizycznych
medycznej aparatury
rentgenowskiej
• Pomiary pól
elektromagn.

• Realizacja Rocznego
harmonogramu
pomiarów pól
elektromagn. oraz
pomiarów
parametrów
fizycznych
medycznej aparatury
rentgenowskiej

Realizacja kampanii
społecznych, inicjatyw
mających na celu
kształtowanie postaw
na rzecz zdrowia,
aktywizacji środowiska
szkolnego i
społeczności lokalnej
(m.in. konferencje,
szkolenia, punkty
informacyjnoedukacyjne, spotkania
edukacyjne itp.)

Realizacja kampanii
społecznych, inicjatyw
mających na celu
kształtowanie postaw na
rzecz zdrowia,
aktywizacji środowiska
szkolnego i
społeczności lokalnej
(m.in. konferencje,
szkolenia, punkty
informacyjnoedukacyjne, spotkania
edukacyjne itp.)

4. Kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych w szczególności w zakresie:

Kształtowanie postaw na rzecz
zdrowia, aktywizacja środowiska
szkolnego i społeczności lokalnej

Upowszechnienie wiedzy dot.
promocji i ochrony zdrowia

Profilaktyka
zdrowotna i
promocja zdrowego
stylu życia

Oświata zdrowotna
wykonywana przez
Państwową
Inspekcję Sanitarną

82 działania

83 działania

5 programów
1000 odbiorców

5 programów
1589 odbiorców

Realizacja programów i Realizacja programów i
projektów o
projektów o charakterze
charakterze
edukacyjnym
edukacyjnym

