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MIGRACE CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM

• 7,3 mld. obyvatel má svět

• 3 mld. obyvatel žije pod hranicí chudoby 

650 mil. Afrika

890 mil. Indie

480 mil. Čína

810 mil. Asie

105 mil. Jižní Amerika

• 1 mil. migrantů / rok absorbuje USA

• 3 mil. migrantů / rok absorbuje Evropa

61% (GB 590tis.  E 460tis.  I 450tis. SRN 400 tis.)* r. 2013

• 80 mil. chudých / rok celosvětově přibývá



JE MIGRACE ŘEŠENÍ ??
• USA chce pomoci přijetím 2 mil. migrantů = kompletní zahlcení           

infrastruktury bez výsledku a ohledu na vlastní obyvatele

• nemocní, chudí, podvyživení nejsou schopni migrace           

dlouhá cesta =  smrt

• migrují tedy lépe vzdělaní a nejaktivnější         zaslouží si azyl? 

• neměli by zůstat „doma“ a zlepšovat podmínky vlastní země?

• jaký je imigrační záměr?            vzdělaní a schopní jedinci, jako 

saturace nedostatku sil vyspělých ekonomik?

• 99,9% nikdy nebude schopno migrace do lepší země              

99,9% potřebuje pomoc na území ,kde žije



NEZISKOVÉ ORGANIZACE = PROBLÉM?

• Právnická osoba, jejímž účelem není vytvářet zisk .. ?

• N.O. + OSN neřeší např. přelidnění 3. světa

• Rozšiřují komunitu příjemců humanitární pomoci

• 10 x se zvýšil počet obyvatel v Africe díky humanitární 
pomoci a očkování

• Obyvatel, kteří jsou odkázaní na jiné

Příklad:

Nigérie – žena rodí 7 dětí / život            za 20 let dosáhla 8. 
místa na světě v počtu obyvatel 177mil. 



EVROPSKÁ MIGRAČNÍ KRIZE
Počátek 2011 „Arabské jaro“,  2015 rozměr medializace

Důvody migrace:

• ekonomický migrant

• válečný uprchlík

• klimatické změny – riziko budoucnosti

Migrační trasy:

• Západní „středomořská“, původ Libye, přes Itálii 120tis. „M“

(Afričané: Eritrej, Somálsko, Etiopie, Nigerie)

• Východní „balkánská“, původ Turecko, přes Řecko 180tis. „M“

• Severská – polární kruh, směr Norsko

EU:

r. 2014 – 630tis. „M“ (180tis.= azyl, 400tis.= zamítnuto, kde jsou?)

r. 2015 – 150tis. „M“ SRN

CÍL:

1. SRN  2. ŠVÉDSKO 3. FRANCIE 4. ITÁLIE



RIZIKA - zdravotní

• data nelze získat – destrukce zdravotnického systému válkou

• zhroucení vakcinačních programů

• riziko nákazy v zemi původu

• riziko nákazy-migrační trasa (země, tábory, detenční zařízení)

• vyšší riziko turisté z východu cestující v krátkém čase letecky

• opatření ČR: do 72 hodin podrobeni RTG srdce a plic, bakt. 

vyšetření stolice a vyšetření na pohlavní choroby

• OČKOVANÍ pouze umístění do pobytového zařízení (azyl)



NEMOCE

• hepatitis

• svrab

• TBC

• obrna

• černý kašel

• cholera

• tyfus

• syfilis, HIV

• akutní stresová reakce

• paraziti – nehrozí (inkubační doba, podmínky)



Rizika pro ZZS v ČR ???
ZZS KVK, HMP, KHK – bez zkušenosti

ZZS LK (1 Afg. - SEPSE, 2 Sýrie – vředy v ústech)

ZZS KV (3 Sýrie – NPB, exantém, akut. stres. reakce)

ZZS ZK (1 Sýrie – akut. stres. reakce, uhradil fakturu)

ZZS JMK 15 (1Ukrajiny, 5 Sýrie, 3 Afg., 2 Nigérie, 2 
Iráku, 2 neznámé národnosti: bolesti břicha, 
hyperventilace, kolaps, vertigo, úraz, intoxikace 
alkoholem, neměl léky)

ZZS SČK 14 (4 Afg., 7 Sýrie, 1Rumunska, 2 Irák:
horečka, angína, nauzea, hyperventilace, povrchové 
poranění hlavy, mdloba, akutní stresová reakce)



Rizika ZZS BAVORSKO  SRN? ?

• činnost ubytovacího zařízení od 22.6.2015

• BRK – zajištění zdravotnické péče v záchytných zařízeních

(lékař +  SZP + DRNR) na 200 osob

• 10 výjezdů ZZS celkem za 5 měsíců

• nejčastější příčiny výjezdu: akutní gynekologické stavy

(gyn. krvácení, potraty)

• nejrozšířenější onemocnění Hepatitis, Svrab

• zdravotní péče hrazena krajským úřadem – z prostředků    

sociální péče



ZAMYŠLENÍ NEJEN NAD RIZIKY ??

• Je Evropa naivní ??

• Kam se vytratil INDTINKT přežití ??

• Je STRACH rasismus, neoprávněný ??

• Povrchní dojmologie

• Multikulturalismus 

• Morálka 

• Až nastane problém



děkuji za pozornost …


