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ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА СЕКТОРА СА:
Извършва регистрация, епидемиологично проучване и отчет на острите заразни болести,
съгласно Наредба №21/2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните
болести; Извършва епидемиологично проучване на всеки съобщен с "Бързо известие" случай
или на всеки взрив от ОЗБ и оценява епидемичната ситуация чрез издирване и проучване на
контактни и заразоносители; Организира и провежда мероприятия при възникване на
епидемична ситуация:
- предписва противоепидемични мерки спрямо болния, контактните лица и околната
среда, с цел ограничаване и ликвидиране на огнището и профилактични мерки за недопускане
на повторно възникване на случаи;
- извършва пробонабиране от външна среда и от хора за лабораторно изследване;
- извършва съвместни дейности с други организации и ведомства, имащи отношение към
възникналата епидемична ситуация – Областна дирекция по безопастност на храните,
Столична здравноосигурителна каса, НЦЗПБ, областни и общински структури, обществени и
неправителствени организации;
Провежда епидемиологичен надзор над инфекциите свързани с медицинското обслужване:
- извършва епидемиологични проучвания, регистрация, съобщаване и анализ на ИСМО;
- извършва пробонабиране от болнична среда и от хора за лабораторно изследване;
- предписва противоепидемични мерки спрямо болния, контактните лица и болничната
среда, с цел ограничаване и ликвидиране на огнището и профилактични мерки за недопускане
на повторно възникване на случаи;
- извършва дейности в областта на надзора на ИСМО съвместно с други ведомства,
имащи отношение към тази дейност;
Участва в национални програми, свързани с надзора на заразните болести; Изготвя
периодични анализи за регистрираните ОЗБ на територията на гр. София.
Осъществява текущ контрол на противоепидемичния режим на работа в лечебни
заведения от болнична и доболничната помощ и в здравни заведения; Провежда текущ
контрол на санитарно-хигиенното състояние и противоепидемичния режим на работа в
детските и учебните заведения; Провежда микробиологичен контрол на дезинфекциите и
микробиологичен и химичен контрол на стерилизационна техника в лечебни и здравни
заведения; Контролира недопускането на тютюнопушене на територията на лечебните и
здравните заведения; Предписва необходими мерки за отстраняване на констатирани
пропуски в работата на контролираните обекти; Налага санкции при установени нарушения на
работещите в лечебни, здравни, детски и учебни заведения; Изготвя становища и отговори на
писма във връзка със запитвания от институции, ведомства и по сигнали на граждани; Оказва
съдействие за извършване на контрол на обекти, поднадзорни на Министерство на
вътрешните работи и др.

