
Zakres działania Oddziału Epidemiologii 

 

Do zakresu działania Oddziału Epidemiologii należą w szczególności: 

1) dokonywanie analiz i ocen stanu epidemiologicznego; 

2) nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien 
spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których 

udzielane są świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania 
powstawania chorób zakaźnych;  

3) nadzór i współudział w opracowywaniu programów i planów 
działalności zapobiegawczej i przeciw epidemicznej oraz kontrola 

realizacji przez podmioty lecznicze tych programów i planów;  

4) ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz 

sprawowanie nadzoru w tym zakresie; 

5) przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji lub wystąpień do 

innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w 
przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych; 

6) udział w kierowaniu akcją sanitarną przy masowych 
przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach;  

7) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie 

zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizyczny, 
chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi; 

8) sporządzanie planów działalności nadzorczo-kontrolnej oraz 
sprawozdawczości z ich realizacji; 

9) opracowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji; 

10) udział w kontrolach nowo otwieranych lub modernizowanych 

obiektów, w których świadczone są lub mają być usługi zdrowotne; 

11) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie 

zapobiegania i zwalczania chorób; 

12) organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach 

wewnętrznych i zewnętrznych;  

13) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w 

postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji; 

14) dystrybucja szczepionek; 

15) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-
epidemiologicznych personelowi pomocniczo-lekarskiemu 

zatrudnionemu na statkach powietrznych;  

16) naliczanie należności z tytułu wykonanych kontroli sanitarnych i 

wystawianie decyzji nakładających opłatę zgodnie z odrębnymi 
przepisami; 



17) wykonywanie innych czynności powierzonych przez Dyrektora Stacji. 

 

2. Oddział dzieli się na dwie samodzielne sekcje: 

 

1) Sekcję Zwalczania Chorób Zakaźnych i Nadzoru nad Szczepieniami 
Ochronnymi; 

2) Sekcję Higieny Lecznictwa.  

 

3. Kierownik Oddziału kieruje i nadzoruje pracą Oddziału w zakresie spraw 
podejmowanych przez Oddział oraz wykonuje swoje zadania i sprawuje 

nadzór nad pracą: 

 

1) kierownika Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych i Szczepień 
Ochronnych;  

2) kierownika Sekcji Higieny Lecznictwa.  

 

4. Sekcja Zwalczania Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych realizuje 
działania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń 

w szczególności poprzez: 

 

1) rejestrowanie zgłoszeń podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych i 

zakażeń oraz biologicznych czynników chorobotwórczych;  
2) prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach 

zachorowań (lub zakażeń) w kierunku ustalenia źródła zakażenia i 
dróg szerzenia się oraz podejmowanie działań w kierunku likwidacji 

źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się zachorowań i 
zakażeń; 

3) likwidację zbiorowych ognisk zachorowań na choroby zakaźne – 
zapobieganie szerzeniu się zachorowań i opracowanie zbiorowych 

ognisk zatruć pokarmowych; 
4) podejmowanie czynności przewidzianych ustawą z dnia z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi w przypadku osób chorych na gruźlicę, 

podejrzanej o zakażenie jak i osób z otoczenia; 

5) opracowywanie dwutygodniowych, kwartalnych, rocznych 
sprawozdań statystycznych z zachorowań na choroby zakaźne i 

zatrucia związkami chemicznymi; 
6) opracowywanie okresowych (półrocznych, rocznych) analiz 

epidemiologicznych dotyczących sytuacji epidemiologicznej na 
nadzorowanym terenie w porównaniu z analogicznymi okresami lat 

ubiegłych; 
7) realizacja programów WHO zwalczania chorób zakaźnych przyjętych 

dla państw członkowskich Unii Europejskiej jak: eradykacja 



Poliomyelitis, odry, monitorowania grypy – system „Sentinel”;  

8) udział w akcjach sanitarnych w przypadkach zagrożenia 
epidemiologicznego wynikających z klęsk żywiołowych lub 

zagrożenia atakiem bioterrorystycznym; 

9) udział w akcjach sanitarnych przy masowych przemieszczaniach 
ludności, zjazdach, zgromadzeniach; 

10) współpraca z organami administracji państwowej, samorządami, 
placówkami służby zdrowia, policją, strażą miejską, strażą pożarną, 

Inspekcją Weterynaryjną w likwidacji zagrożeń epidemiologicznych; 
11) sporządzanie planów działalności przeciw epidemicznej oraz 

sprawozdawczości z ich realizacji. 
12) sprawowanie nadzoru nad realizacją programu obowiązkowych 

szczepień ochronnych zgodnie z publikowanym Komunikatem 
Głównego Inspektora Sanitarnego; 

13) kontrole przeprowadzania szczepień ochronnych w podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych od 0 do 19 roku 
życia, oraz prowadzących szczepienia osób dorosłych narażonych w 

sposób szczególny na zakażenie (grup ryzyka zawodowego i innych 

– wg. obowiązującego programu szczepień); 
14) prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających 

się od obowiązku szczepień ochronnych i współdziałanie w 
kierowaniu przeciwko tymże osobom wniosków o ukaranie; 

15) nadzór nad prowadzeniem i obiegiem dokumentacji szczepień; 
16) sporządzanie rocznego planu zapotrzebowania na preparaty 

szczepionkowe dla świadczeniodawców objętych nadzorem PSSE w 
Krakowie i nadzór nad gospodarką szczepionkami u 

świadczeniodawców;  
17) sporządzanie sprawozdań statystycznych półrocznych, rocznych ze 

stanu uodpornienia i kwartalnych ze zużycia szczepionek i kart 
uodpornienia; 

18) sporządzanie analiz realizacji szczepień ochronnych za okresy 
półroczne, roczne w porównaniu z minionym okresem i średnią dla 

woj. małopolskiego; 

19) działania w kierunku egzekwowania poprawy wykonawstwa 
szczepień poprzez ustalenie listy podmiotów zaniżających ilość 

szczepień, powiadomienie innych organów sprawujących nadzór (np. 
NFZ); 

20) prowadzenie szkoleń i narad z nadzorowanymi podmiotami w 
zakresie szczepień ochronnych; 

21) zaopatrywanie nadzorowanych placówek w preparaty szczepionkowe 
i nadzór nad zachowaniem łańcucha chłodniczego i wykorzystaniem 

szczepionek; 
22) sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności 

kontrolno – nadzorczej w zakresie szczepień. 

 

5. Sekcja Higieny Lecznictwa, realizuje zadania w zakresie zapobiegania i 



zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń w szczególności poprzez: 

 

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno - higienicznych w 

podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
2) nadzór nad warunkami higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien 

spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których 
udzielane są świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania 

powstawania chorób zakaźnych; 
3) nadzór i współudział w opracowaniu programów i planów działalności 

zapobiegawczej i przeciwepidemicznej oraz kontrola realizacji przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą tych programów i 

planów; 
4) udział w kontrolach nowo otwieranych lub modernizowanych 

obiektów, w których świadczone są usługi zdrowotne; 
5) kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą w aspekcie 

zapobiegania zakażeniom zakładowym, przestrzegania reżimu 
przeciwepidemicznego i procedur w zakresie prawidłowej 

dezynfekcji, sterylizacji, postępowania z odpadami i sprzątania; 

6) kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod 
względem dostosowania stanu sanitarno–higienicznego do 

obowiązujących przepisów oraz realizacji programów i planów 
dostosowawczych; 

7) przygotowywanie projektów wystąpień i aktów administracyjnych w 
wypadkach określonych w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 
8) udział w akcjach sanitarnych przy masowych przemieszczaniach 

ludności oraz w przypadku zagrożenia bioterroryzmem; 
9) sporządzanie rocznych ocen stanu sanitarno – higienicznego 

nadzorowanych placówek dla organów założycielskich, 
samorządowych komisji zdrowia; 

10) sporządzanie planów działalności nadzorczo – kontrolnej oraz 
sprawozdawczości z ich realizacji; 

11) opracowywanie analiz statystycznych. 


