MINISTRERSTWO ZDROWIA
GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
Główny Inspektorat Sanitarny

MZ-49
Sprawozdanie zbiorcze z działalności
oświatowo-zdrowotnej i promocji
zdrowia
za rok 2018

Numer identyfikacyjne REGON
016182448

Adres: Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa
Przekazać w terminach zgodnych z
programem badań statystyki publicznej

Dział 1. ZATRUDNIENIE – stan w dniu 31.XII.2014 rok
Jednostka Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w tym z wykształceniem*
Lp.

Razem
średnim

1.

0
WSSE

2.

PSSE

3.

Ogółem:

1

wyższym
2

3

specjalizacją/
podyplomowym
4

 w kolumnie 3 należy wpisać liczbę osób, posiadających tylko wykształcenie wyższe zawodowe i wyższe magisterskie, 
 w kolumnie 4 należy wpisać liczbę osób, posiadających wykształcenie wyższe oraz specjalizację i/lub studia podyplomowe

Dział 2. NADZOROWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA.
Jednostka Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Lp.

Liczba nadzorowanych jednostek

1.

0
WSSE

2.

PSSE

3.

Ogółem:

Liczba kontroli/wizytacji w nadzorowanych jednostkach

1

2

Dział 3. INTERWENCJE
A . INTERWENCJE PROGRAMOWE

Lp.

Tytuł programu
0

1.

„Trzymaj Formę!”.

2.

„Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV”.

3.

Bieg po zdrowie.

4.

ARS, czyli jak dbać o miłość?

5.

…..

6.

…..

7.

…..

8.

…..

9.

…..

Ogółem:

Zasięg programu
(określić: krajowy,
wojewódzki,
powiatowy, lokalny
1

Rodzaj/Liczba
podmiotów
realizujących
W powiecie
2

Grupa
docelowa/Liczba
odbiorców
3

B. INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE

Lp.

Rodzaj i tytuł interwencji w zakresie:

1.

0
Profilaktyka palenia tytoniu, w tym: Światowy Dzień Bez
tytoniu, Światowy Dzień Rzucania Palenia.

2.

Profilaktyka używania alkoholu.

3.

Profilaktyka używania narkotyków, w tym środków
zastępczych.

4.

Profilaktyka zakażeń HIV i zachorowań na AIDS.

5.

Ogólnopolska Noc Profilaktyki.

6.

Światowy Dzień Zdrowia.

7.

Promocja zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i
prawidłowego odżywiania.

8.

Profilaktyka cukrzycy.

9.

Profilaktyki chorób układu pokarmowego, w tym zatruć
pokarmowych – salmonella, grzyby i inne.

10.

Profilaktyka zatruć grzybami

11.

Profilaktyka grypy.

12.

Promocja higieny jamy ustnej, w tym profilaktyka próchnicy
i chorób przyzębia.
Promocja szczepień ochronnych. (W tym „Zaszczep w sobie
chęć szczepienia”, „Europejski Tydzień Szczepień”).

13.
14.

Profilaktyka chorób nowotworowych.

15.

Profilaktyka wszawicy.

16.

Profilaktyka chorób zakaźnych, w tym chorób
odzwierzęcych-– gruźlica, meningokoki, wirusowe zapalenia
wątroby B,C, kleszczowe zapalenie mózgu i inne.
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach; Światowy Dzień
Walki z Antybiotykami.

17.
18.

Zdrowotne skutki promieniowania UV.

19.

Pierwsza pomoc przedmedyczna - ratownictwo medyczne.

20.

Zapobiegania i eliminowanie negatywnego wpływu
czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych
na zdrowie ludzi.
Bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku letniego i
zimowego.

21.
22.

Promocja zdrowia psychicznego.

23.

Interwencje wynikające z sytuacji epidemiologicznej.

24.

…..

25.

…..

26.

….

27.

….

28.

….

Ogółem:

Zasięg interwencji
1

Rodzaj/Liczba
podmiotów
realizujących
2

Grupa
docelowa/Liczba
odbiorców
3

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA MZ-49
FORMULARZ MZ – 49 wypełniany jest, co dwa lata w sprawozdaniu przedstawia się dane z działalności
prowadzonej w ostatnim roku kalendarzowym.
Sprawozdanie sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden przesyła się do jednostki sporządzającej
zbiorcze sprawozdanie, a drugi pozostaje w aktach własnych.
Ponadto jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej sporządzają sprawozdanie opisowe z własnej
działalności oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia, zgodnie z wytycznymi Departamentu Promocji
Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Głównego Inspektoratu Sanitarnego za każdy rok kalendarzowy.
DZIAŁ 1. ZATRUDNIENIE. Stan w dniu 31.XII.2014 rok
Wiersze 1-3 dotyczą pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatrudnionych w Działach/Oddziałach/
Sekcjach/Samodzielnych stanowiskach ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia odpowiednio
w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich stacjach łącznie.
DZIAŁ 2. NADZWOROWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO – ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA.
Kontrola - sprawdzenie i ocena działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez
pracowników PSSE, dokonywana przez pracowników WSSE.
Wizytacja - jedna z form wykorzystywana w trakcie monitorowania programu. Jest to ocena realizacji programu
w jednostce realizującej program przez przedstawiciela PSSE. Oceny dokonuje się na podstawie stopnia
zrealizowania celów, założeń oraz ewentualnie w celu ustalenia przyczyn odstępstw od założeń programowych.
Wiersz 1 dotyczy liczby jednostek realizujących działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
będących na terenie działania WSSE oraz liczby kontroli przeprowadzonych w w/w jednostkach. – nie dotyczy
PSSE
Wiersz 2 dotyczy liczby jednostek realizujących działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
będących na terenie działania PSSE oraz liczby wizytacji przeprowadzonych w w/w jednostkach.
Dział 3. INTERWENCJE.
A. INTERWENCJE PROGRAMOWE – to interwencje planowane, które zawierają opis problemu, cele, określenie
grupy docelowej, ramy czasowe, strategię, metody, harmonogram działań, środki i nakłady oraz określenie
sposobu sprawdzania jakości – monitoring i ewaluację.
W kolumnie A1 należy określić zasięg programu: krajowy, wojewódzki, powiatowy albo lokalny.
W kolumnie A2 należy podać rodzaj i liczbę podmiotów, w których realizowano interwencję w powiecie.
W kolumnie A3 należy określić grupę docelową i podać liczbę odbiorców, do których dotarła interwencja
w powiecie.
W wierszach 1-4 lub więcej - należy przedstawić zasięg oddziaływania realizowanych programów
ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych, ewentualnie wymienić inne programy w kolejnych wierszach, które
nie zostały wymienione wcześniej.
B. INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE – są to interwencje planowane, w której pomija się etapy monitoringu
i ewaluacji.
W wierszach 1-14 lub więcej należy przedstawić zasięg oddziaływania interwencji nieprogramowych ogólnopolskie, wojewódzkie i lokalne, ewentualnie wymienić interwencje nieprogramowe w wierszach 15 itd.,
których nie można umieścić w powyższych wierszach.
W kolumnie B1 należy określić zasięg programu: krajowy, wojewódzki, powiatowy albo lokalny.
W kolumnie B2 należy podać rodzaj i liczbę pomiotów, w których realizowano interwencję w powiecie.
W kolumnie B3 należy określić grupę docelową i podać liczbę odbiorców, do których dotarła interwencja
w powiecie.

