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… IMIGRACE
Aneb „pojmy nejsou dojmy“
 migrant/běženec/uprchlík/cizinec/host/azyl/..

../občan/obyvatel../pobyt/právo/nárok/povinnost/..
../islám/muslim/../křesťanství/křesťan/../ateista/..
../kultura/multikultura/../rasismus/teror-ismus/..
../nacionalismus/nacismus/fašismus/..
../ne-bezpečí/../bezpečnost/../krize/-situace/-stav/..
../islamo-xeno-fobie
 zpravidla psychická úzkostná porucha
charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem
z věcí nebo situací;
 postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje,
ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit

… KRIZE …?
 krize, krizová situace, krizový stav
 krizovou situací je, jsou-li ohroženy životy, zdraví,
majetek, životní prostředí nebo jiné nebezpečí …
 (masová) imigrace  důsledky  ohrožení 

 krizový stav může vyhlásit k tomu zmocněný OKŘ
počínaje vládou v případě, že situace je krizová.
 vyhlášení krizového stavu je podmíněno důsledky krizové situace nelze zvládat běžnou
činností orgánů a složek státu
-> v rozsahu svých nekrizových kompetencí
-> za běžných rozhodovacích parametrů (čas, …)

 KS Migrační vlna velkého rozsahu
Typový plán MV, aktualizace 2014
 jde o zvládnutí registrace cizinců,
ne o integraci = co s nimi na území dále
 KS Narušování zákonnosti velkého rozsahu
(TP: MV, 2010)
 KS Hromadné postižení osob mimo epidemii
(TP: MZ, 2010)
 KS Epidemie – hromadné nákazy osob
(TP: MZ, 2010)
… čeho je současná imigrační situace krizí ?
=> schopnosti/kapacity sociálně-ekonomického
systému státu absorbovat migrační vlnu
ve více komplementárních ukazatelích současně

… ZDRAVOTNICTVÍ
je SYSTÉM … péče o ZDRAVÍ
 orgánů veřejné správy,
 poskytovatelů léčebně preventivní péče,
 orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví
 dodavatelů léčiv a zdravotnických prostředků
… ZDRAVÍ (WHO 1948->1986->1998):

„stav úplné fyzické, psychické, sociální a estetické pohody“
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina -> občan / obyvatel
 zákon č. 258/2000 Sb.
 zdravotní stav obyvatelstva je určován souhrnem přírodních,
životních a pracovních podmínek a způsobem života“
 Mezirezortní „Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí Zdraví 2020“

… IMIGRACE A ZDRAVOTNICTVÍ
 systém je nastaven na desetimilionovou
populaci a každý obyvatel je v kontaktu se
zdravotními službami účastníkem systému úhrad
 vzrůst počtu klientů o % (100.000)
by neměl být (?) být kritický

ALE …
(KRIZOVÁ) PŘIPRAVENOST JE STAV SCHOPNOSTI
SYSTÉMU ZAJISTIT OBYVATELSTVU ZDRAVOTNÍ PÉČI
 podle připravených scénářů a schválených postupů
-> plánování
… kapacita
 odborně způsobilými pracovníky -> vzdělávání, výcvik, …
 při vnitřní i vnější operabilnosti systému
-> komunikace, koordinace, secvičenost

… PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ
na pozvolna stupňované důsledky imigrace
= připravenost státu na:

 ohrožení schopnosti systému dodávat
zdravotní služby -> péči … za MU a KS
 permanentní ochranu zdrojů zdraví

-> souhrn podmínek přírodních, životních a pracovních a způsobu života

=

budování krizové připravenosti zdravotnictví
v konceptu komplexního pojetí ochrany
zdraví obyvatelstva -> Zdraví 2020 … => Koncepce KPZ ČR

 objektivně analyzovat stav schopnosti
 provést systémová opatření ….
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