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INFORMACJA O ZAWODZIE:
Mimo że w dzisiejszych czasach, dzięki postępowi medycyny coraz rzadziej zdarzają się epidemie, jakie jeszcze do 
niedawna dziesiątkowały ludność, jak np. grypa hiszpańska czy gruźlica, to wciąż pojawiają się nowe źródła zagro-
żenia dla zdrowia i życia ludzi, jak np. rozwój cywilizacyjny, powszechna dostępność środków transportu oraz co-
raz większe skupiska mieszkańców miast. Badaniem i poznawaniem czynników stanowiących niebezpieczeństwo 
wywołania epidemii zachorowań, a także zapobieganiem w ich rozprzestrzenianiu się na dużą skalę zajmuje się 
epidemiologia. 

OPIS ZAWODU:
Epidemiolog wykrywa, rozpoznaje i ewidencjonuje choroby o znaczeniu społecznym, planuje i organizuje dzia-
łania zapobiegające występowaniu i szerzeniu się tych chorób, współdziała z innymi specjalistami i organiza-
cjami w zwalczaniu epidemii i poprawie warunków sanitarno-higienicznych społeczeństwa. Do szczególnych 
zadań epidemiologa należy promocja zdrowia.

Współcześnie zawód epidemiologa jest szczególnie ważny, ponieważ ogólnie dostępne środki transportu po-
zwalają przenosić zakażenie na dużą skalę w szybkim tempie.

ZADANIA ZAWODOWE:
Do najważniejszych zadań epidemiologa należy monitoring i ocena stanu zdrowia ludności na podległym mu 
obszarze, przeprowadzanie badań epidemiologicznych, ocena warunków sanitarno-higienicznych, badanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia, a także wykrywanie i ewidencjonowanie chorób o znaczeniu społecznym. 
Analizując przypadki zachorowań, planuje i organizuje działania profilaktyczne, przygotowuje diagnozy i pro-
gnozy o stanie zagrożenia epidemiologicznego na danym terenie i i organizuje działania medyczne w skali lo-
kalnej, regionalnej bądź krajowej w celu zwalczania epidemii, a także sprawuje nadzór oraz kontroluje instytucje 
i zakłady objęte przepisami o przestrzeganiu określonych warunków sanitarno- epidemiologicznych.

Nawiązuje kontakt i współpracuje z instytucjami, organizacjami i innymi specjalistami tworzącymi system ochro-
ny sanitarno-epidemiologicznej regionu, uczestniczy w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiega-
nia chorobom zakaźnym. Prowadzi tematyczną dokumentację oraz udziela konsultacji w zakresie zagadnień 
sanitarno-epidemiologicznych i epidemiologii środowiskowej. 

Zajmuje się także przygotowywaniem wniosków, orzeczeń, opinii, świadectw, w ramach dodatkowych zadań 
zawodowych pełni dyżury specjalistyczne i udziela konsultacji, szkoli oraz sprawuje nadzór nad innymi pracow-
nikami medycznymi, prowadzi badania naukowe i publikuje wyniki. 

ŚRODOWISKO PRACY:
Miejscem pracy epidemiologa jest głównie przestrzeń laboratoryjna stacji sanitarno- epidemiologicznej, w któ-
rej bada i analizuje konkretne przypadki zagrożeń, a także  opracowuje raporty dotyczące ich występowania. 
Praca w instytucjach państwowych może wiązać się z częstymi wyjazdami w celu określenia warunków sanitar-
no- epidemiologicznych na badanym obiekcie czy terenie. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia w salach wykłado-
wych. 



Epidemiolog zwykle pracuje w stałych godzinach w ciągu dnia. W sytuacjach wyjątkowych związanych z zagro-
żeniem epidemią, może pojawić się potrzeba pracy po godzinach lub w dni wolne.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
W zawodzie epidemiologa niezbędne są predyspozycje badawcze: krytycyzm i dociekliwość, umiejętność ana-
litycznego i logicznego myślenia, wytrwałe dążenie do celu, a także zainteresowania naukowe. Konieczne jest 
stałe aktualizowanie wiedzy, śledzenie doniesień, opracowań, publikacji oraz literatury z dziedziny zdrowia. 

Osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia w tym zawodzie powinna charakteryzować się zmysłem obser-
wacji, spostrzegawczością, umiejętnością szybkiego kojarzenia faktów oraz odpowiedzialnością. Ze względu na 
możliwość zetknięcia się z powodującymi zakażenia drobnoustrojami, poszukiwane są osoby ostrożne, dokład-
ne, charakteryzujące się dobrą koncentracją uwagi i skupienia, potrafiące opanować emocje, odporne na stres. 
W sytuacjach ekstremalnych epidemiolog musi zachować zimną krew, myśleć racjonalnie, wykazać się odwagą 
oraz podejmowaniem szybkich decyzji.

Inne pożądane w tym zawodzie cechy to: umiejętności komunikacyjne i łatwość nawiązywania kontaktów 
(szczególnie w trakcie przeprowadzania wywiadów z pacjentami, aby uzyskać jak najwięcej istotnych informa-
cji), zdolność do współdziałania i koordynacji  pracy z innymi specjalistami i organizacjami.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Osoby zainteresowane zawodem epidemiologa muszą ukończyć studia wyższe, a następnie zdać egzamin 
specjalizacyjny. W województwie świętokrzyskim kierunkowe studia oferuje Uniwersytet Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego (zdrowie publiczne - kierunek 
epidemiologia z biostatystyką, studia stacjonarne I i II stopnia).  

Program szkolenia specjalizacyjnego, opracowany przez zespół ekspertów, powołanych przez Dyrektora Cen-
trum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia. 
Szkolenie może być przeprowadzone wyłącznie przez podmiot, który został wpisany na listę jednostek posia-
dających akredytację. Do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie epidemiologii mogą przystąpić osoby, któ-
re uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany na kierunku studiów 
w zakresie: biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii, ochrony środowiska, 
socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego oraz weterynarii. 

Do szkolenia może również przystąpić osoba, która ukończyła inny kierunek studiów, ale wykonywała przez 
co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich pięciu, czynności zawodowe zgodne z programem i uzyskała zgodę 
Dyrektora CMKP. Po ukończeniu szkolenia należy złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzami-
nu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia (PESoz) do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych 
(CEM). Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z PESoz, otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu 
specjalisty w danej dziedzinie zdrowia wydany przez Dyrektora CEM.

Absolwenci studiów lekarskich mogą uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii po zrealizowaniu 
programu specjalizacji I stopnia, II stopnia lub po uzyskaniu tytułu specjalisty w każdej dziedzinie medycyny. 
O specjalizację epidemiologiczną może również występować lekarz, który zrealizował i zaliczył moduł pod-
stawowy z zakresu chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, otorynolaryngologii i pediatrii. W przypadku le-
karzy dentystów, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie epidemiologii jest możliwe w przypadku realizacji 
programu specjalizacji I stopnia, II stopnia lub po uzyskaniu tytułu specjalisty we wszystkich specjalizacjach 
lekarsko-dentystycznych.

Również osoby z wykształceniem w dziedzinie pielęgniarstwa mogą szkolić się w kierunku epidemiologii – 
kończąc specjalizację z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego.



MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Specjalista z zakresu epidemiologii zatrudniany jest na terenie całego kraju, w jednostkach administracji pań-
stwowej zajmujących się nadzorem sanitarnym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz w Granicznych, Wo-
jewódzkich i Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Epidemiolodzy, o wykształceniu medycz-
nym, najczęściej podejmują pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Niewielka część 
zatrudniona jest w Państwowym Zakładzie Higieny – placówce naukowo-badawczej, w której prowadzone są 
badania naukowe i upowszechniane wyniki oraz kształcona jest kadra.
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Dyplom lekarza otrzymał na Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie podjął pracę w Katedrze Higieny Ogólnej. 
Studia podyplomowe ukończył na Uniwersytecie w Bristolu (Wielka Brytania). W trakcie pobytu naukowego w USA 
uczestniczył w znanym badaniu Alameda County Study kierowanym przez jednego z czołowych epidemiologów 
amerykańskich. Zdobyte doświadczenia wykorzystał w organizacji i przeprowadzeniu pierwszego w Polsce komplek-
sowego reprezentacyjnego badania mieszkańców Warszawy, dotyczącego ich sytuacji zdrowotnej, warunków spo-
łeczno- bytowych, potrzeb zdrowotnych i korzystania z opieki zdrowotnej.

Pełnił funkcję kierownika Działu Epidemiologii w Biurze Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy w 
Kopenhadze. Był inicjatorem seminariów poświęconych nowoczesnym metodom epidemiologicznym, identyfikacji 
głównych problemów zdrowotnych Europy oraz doskonaleniu nauczania epidemiologii.

Po powrocie do kraju podjął pracę w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie utworzył i kierował Zakład Epide-
miologii i Programowania Ochrony Zdrowia Kobiet, Dzieci i Młodzieży.

Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia i uczestnik Światowego Zgromadzenia Zdrowia; członek Międzynarodowego 
Towarzystwa Epidemiologicznego; założyciel i przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Epidemiologicznego; czło-
nek prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Jako przewodniczący Komisji Epidemiologii Komitetu Ekologii 
Człowieka PAN był współorganizatorem międzynarodowego seminarium, które zaowocowało opracowaniem pierw-
szego międzynarodowego podręcznika epidemiologii.

U schyłku swojej działalności zorganizował dwie ogólnokrajowe konferencje poświęcone zagadnieniom rozwoju epi-
demiologii w Polsce – „Perspektywy epidemiologii w Polsce – bilans otwarcia na XXI wiek” (2000 r.) oraz „Epidemiolo-
gia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych” (2002 r.).
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