Do zakresu działania Sekcji Epidemiologii należy w szczególności:
1) Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:
a) monitorowanie sytuacji epidemiologicznej poprzez prowadzenie bieżącej analizy
sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu bartoszyckiego;
b) prowadzenie rejestrów:
- zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, i ich podejrzeń,
- zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, lub ich podejrzenia,
- dodatnich wyników laboratoryjnych biologicznych czynników
chorobotwórczych,
podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji;
c) prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych w krajowym systemie rejestracji
wywiadów epidemiologicznych SRWE oraz ROE;
d) prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk
epidemicznych oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych
i zapobiegawczych;
e) prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami;
f) sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych;
g) współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami
naukowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi i innymi podmiotami,
w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt;
h) udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”;
i) realizacja działań dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem
zagrożenia epidemicznego, opracowywanie planów i programów działalności
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej;
j) prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki przeciwepidemicznej;
2 ) Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi:
a) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien
spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane
świadczenia zdrowotne;
b) analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów
alarmowych;
3) Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:
a) nadzór nad realizacją obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach
leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne;
b) podejmowanie działań wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień
ochronnych;
c) sprawowanie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP)
poprzez: monitorowanie, rejestrowanie oraz opracowywanie i przekazywanie
zgłoszeń do WSSE, PZH oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych
i Produktów Biobójczych;
d) nadzór nad racjonalną gospodarką preparatami szczepionkowymi w tym:
sporządzanie rocznego zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe, dystrybucja

preparatów szczepionkowych po punktów szczepień, nadzór nad przestrzeganiem
zachowania łańcucha chłodniczego;
e) prowadzenie krajowego rejestru elektronicznego ESNDS, w zakresie:
- dystrybucji preparatów szczepionkowych,
- nadzoru nad kartami uodpornienia,
- zużycia preparatów szczepień,
f) opracowywanie i sporządzanie sprawozdawczości statycznej z zakresu szczepień
ochronnych;
g) propagowanie szczepień ochronnych oraz prowadzenie działań edukacyjnych
z zakresu szczepień ochronnych, w tym szkolenie pracowników realizujących
szczepienia ochronne”.

