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Demografické stárnutí populace
- celosvětový problém -
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«SOCIÁLNÍ PROBLÉM»
V České republice odráží vliv událostí celého XX. století :
Klíčový trend – demografické stárnutí populace
… je výsledkem dlouhodobě nízké úrovně porodnosti a
rostoucí naděje dožití při narození, což způsobuje změnu
zastoupení hlavních věkových tříd … zvyšující se počet
starých lidí a narůstající počet skupin handikepovaných
(tělesně, duševně , zdravotně a sociálně )
ZÁVĚR :
Věková struktura věkové skladby je proto regresivní –
dětská složka nedosahuje zastoupení složky
postreprodukční, početně ji nenahrazuje a výsledkem je
snižování početního stavu populace v ČR
RŮST NÁKLADŮ NA
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
A Z D R AV O T N Í P É Č I … !
26.-27.11.2015

MEKA Hradec Králové 2015

3

Demografický vývoj a statistické přehledy vykazují, že až 20 % obyvatel je
postiženo určitým typem (psychické, fyzické, smyslové) znevýhodnění;
přičemž 90 % z nich žije v domácnosti a 5 % z nich není schopno domov
opustit
•

•

(1)
Do skupiny osob s omezenou
schopností pohybu se zařazují:



Osoby pohybově postižené (zejména na
invalidním vozíku)
Osoby zrakově postižené
Osoby sluchově postižené
Osoby psychicky postižené
Osoby v pokročilém věku
Těhotné ženy
Osoby doprovázející dítě v kočárku
Dítě do 3 let věku












(invalidé, klienti sanatorií, rehabilitačních léčeben,
ambulance ZZ, mateřské školy, dětské domovy,
domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou,
děti od 3 do 6 let, osoby starší 60 let

•
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(2)
Osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace:
Osoby se sníženou sluchovou schopností
vnímání
Osoby se sníženou pohyblivostí
Osoby odkázané na částečnou pomoc

(3)
Osoby neschopné samostatného
pohybu
Osoby se sníženou zrakovou schopností
vnímání
Osoby nepohyblivé (imobilní, závislí na
pomoci jiných, v nemocnicích upoutaní na
lůžko)
Děti do 3 let (kojenecké ústavy, jesle)
Osoby pod dozorem (psychiatrické léčebny,
nápravná zařízení)
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ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ EVAKUACE A JEJÍHO VŠESTRANNÉHO
ZABEZPEČENÍ – vyhl.č. 380/2002 Sb.,
k § 7, odst.8, písm f) z.č. 239/2000Sb.
•

•

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí
s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo
budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro následující skupiny
obyvatelstva
a) děti do 15 let,
b) pacienty ve zdravotnických zařízeních,
c) osoby umístěné v sociálních zařízeních,
d) osoby zdravotně postižené,
e) doprovod osob uvedených v písmenech a) až d).
Evakuace se plánuje
a) pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo
zvláštního stupně poplachu; zvláštnosti provádění evakuace v rámci povodňové
ochrany jsou uvedeny v příloze,
b) ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi
významnými zdroji ionizujícího záření; zvláštnosti provádění evakuačních
opatření v okolí jaderných zařízení jsou uvedeny v příloze ,
c) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými
látkami, při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro
potřeby operační přípravy, předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových
prostorů ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany státu. Opuštění
míst ohrožených mimořádnou událostí se plánuje do 48 hodin a u velké sídelní a
průmyslové aglomerace až do 72 hodin od vyhlášení evakuace.*
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Zabezpečení evakuace
(1) Pořádkové zabezpečení evakuace zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu
v součinnosti s příslušným orgánem veřejné správy. Zahrnuje zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti v průběhu celé evakuace.
(2) Dopravní zabezpečení evakuace zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu
v součinnosti s příslušným orgánem veřejné správy. U organizované hromadné
přepravy osob zabezpečuje zásobování pohonnými hmotami.

(3) Zdravotnické zabezpečení evakuace, jež v prvé řadě zahrnuje zabezpečení
poskytování předlékařské zdravotnické pomoci, převozu do zdravotnických zařízení
a zabezpečení hygienicko-epidemiologických opatření, zajišťuje zpracovatel
evakuačního plánu v součinnosti s příslušným orgánem veřejné správy.
(4) Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob zajišťuje zpracovatel
evakuačního plánu na základě uzavřených smluv nebo na základě mimořádných
pravomocí.9) Zahrnuje v prvé řadě zabezpečení nouzového stravování a zásobování
pitnou vodou, potravinami a nouzovými příděly předmětů nezbytných k přežití.
(5) Zpracovatel evakuačního plánu zajišťuje mediální zabezpečení evakuace, které
zahrnuje zejména zabezpečení varování obyvatelstva, vydání návodů pro chování
obyvatelstva a následné předání potřebných tísňových informací.
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Orgány pro řízení evakuace


Krajský úřad při výkonu státní správy zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na
území kraje (dále jen "havarijní plán kraje"); za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných
a likvidačních prací na území kraje se zpracovává mimo jiné i plán evakuace obyvatelstva.
Členy stálé pracovní skupiny jsou (MV-117572-2/PO-OKR2011)
a) tajemník krizového štábu,
b) pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s
rozšířenou působností,
c) zástupci základních složek integrovaného záchranného
systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné

(1) Evakuaci zajišťují
a) pracovní skupina krizového štábu,
b) evakuační středisko,
c) přijímací středisko.
(2) Pracovní skupina krizového štábu zajišťuje zejména
a) řízení průběhu evakuace,
události nebo krizové situace.
b) koordinaci přepravy z míst shromažďování do evakuačních středisek,
c) řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímacích středisek a dále do cílových míst
přemístění,
d) dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska,
e) řízení nouzového zásobování pro obyvatelstvo,
f) koordinaci činnosti evakuačních středisek a přijímacích středisek,
g) spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi,
h) dokumentování průběhu celé evakuace.
 Obecní úřad při výkonu státní správy
zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím …
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ZHP JETE a ZDRAV_K

JEZ

Kapacity a možnosti zdravotnictví kraje
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ZHP JEDU
a ZDRAV_KK

Kapacity a možnosti zdrav. krajů
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POJETÍ EVAKUACE
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Organizace ZZ EVA
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Za zdravotnické zabezpečení odpovídá útvar zdravotnictví krajského úřadu tvorbou plánu
zdravotnického zabezpečení evakuace. Plánovaná opatření zajišťují organizaci
soustavy poskytovatelů zdravotních služeb a jejich dostupnost.
Organizace zdravotnické pomoci se plánuje jak obecně pro potřeby všech evakuovaných
osob, tak konkrétně pro specifické případy zdravotně postižených osob na základě
zjištěných údajů v zóně havarijního plánování. (odkaz na výzkum)
Zdravotnickou pomoc zabezpečuje příslušný poskytovatel zdravotnické záchranné služby ve
spolupráci s místně příslušnými poskytovateli zdravotních služeb a smluvními
nestátními neziskovými organizacemi v evakuačních a přijímacích střediscích, kde je
vhodné k běžnému ošetření evakuovaných vyčlenit řádně označené prostory.
K asistenci pro případ manipulace se zdravotně postiženými osobami v průběhu evakuace
lze využít i jednotky požární ochrany.
Je nutné zajistit přípravu personálu pro mimořádnou událost, včetně jejích etických
aspektů (např. základných principů biomedicínské etiky - respekt k autonomii,
neškození, dobřečinění, spravedlnost).
Poskytovatelé zdravotnických služeb mají být upozorněni, jaká rizika se očekávají u různých
skupin nemocných, a to radiační a neradiační rizika, aby mohli zvažovat priority.
Při rozhodnutí o prioritách musí poskytovatele zdravotnických služeb brát do úvahy i etické
principy, které by bylo možno uplatnit (podle nejnovějších doporučení Mezinárodní
komise pro radiologickou ochranu:
DŮSTOJNOST ČLOVĚKA, NEŠKOZENÍ/ DOBŘEČINĚNÍ, ROZUMNOST, SPRAVEDLNOST
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MODEL ZZ EVA TRASY
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Smysl Plánu ZZ EVA
•

Vymístění obyvatelstva z daného prostoru si bude vynucovat operativní přeorganizování
(restrukturalizování) stávající sítě zdravotních služeb z hlediska jejich dostupnosti a to ve
všech ukazatelích zdravotních služeb – dostupnost praktického lékaře, dostupnost
ambulantních odborníka, dostupnost lékárenských služeb, ale také dostupnost služeb orgánu
ochrany veřejného zdraví, to vše ve vazbě na dostupnost odborných až specializovaných
zdravotních služeb minimálně po celou dobu trvání evakuačních opatření, tj. do jejich odvolání
a do návratu obyvatel zpět do svých domovů; tedy i do obnovy běžné sítě dostupných
zdravotních služeb.

•

Základní princip evakuace – vztahuje se na všechny osoby v místech ohrožení mimořádnou
událostí (a výjimkou těch osob, které se podílejí na záchranných pracích, na řízení evakuace
nebo na jiných neodkladných činnostech). Přednostní řešení je orientováno na vybrané
skupiny, v pozornosti zdravotnictví jsou: pacienti ve zdravotnických zařízeních (všech typů),
osoby zdravotně postižené (v domácí péči), osoby v sociálních zařízení, ale také doprovázející
osoby (zdravotnický personál, personál sociálních zařízení, rodinní příslušníci…).

•

K zajištění podílu zdravotnictví při plánování, organizaci a realizaci evakuace ze zájmového
prostoru (evakuační prostor) je využívána stávající síť poskytovatelů zdravotních služeb podle
formy, druhu a místa poskytované zdravotní služby tak, aby byly zabezpečeny všechny
dosažitelné úrovně zdravotní služeb daného správního celku, včetně jeho napojení na systém
celonárodního zdravotnictví (zdravotnictví v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví a
krajská zdravotnictví).
26.-27.11.2015
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Přehledy o možnostech zdravotnictví
sítě zdravotnických zařízení na území kraje, resp. v prostorech
plánované evakuace, včetně personálního obsazení a případných kapacit;
•
dobrovolných aktivitách na území kraje, zejména Český červený kříž a
další s aktivitami v oblasti poskytování první pomoci a zdravotně sociálních
služeb;
•
plánu evakuace z hlediska rozmístění pracovišť evakuace;
•
kontaktní osoby v pracovní skupině krizového štábu s působností ke
zdravotnickému zabezpečení evakuace;
•
přehledů spojení na vybraná (plánovaná) zdravotnická zařízení
podílející se na zajištění evakuace a poskytování navazující zdravotní péče;
•
přehledu kapacit zdravotnických dopravních prostředků, případných
posil a náhradních řešení;
•
hygienicko-epidemiologického režimu evakuace, včetně míst pro
dekontaminaci osob, dozoru nad výdejem potravin a vody;
•
lékárenské služby a sítě výdejen léčiv a zdravotnického materiálu a
logistiky doplňování potřeb v průběhu evakuace;
•
mapový podklad pro zdravotnické zabezpečení evakuace s
vyznačenými prvky.
•
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Zdravotnické zabezpečení
(1)Základní zdravotní péče v rozsahu nezbytné první pomoci
(předlékařské nebo lékařské) je poskytována po směru
proudu evakuovaných osob na základě akutní potřeby osob
(náhlá porucha zdraví v důsledku akutního onemocnění
nebo úrazového děje).
(2)Za tímto účelem je vytvořená síť smluvních poskytovatelů
zdravotních služeb organizovaná na principu výstavby
zdravotnického záchranného řetězce (PPP – PLP – PNP –
NNP) a fungující v odborné linii posouzení aktuálního stavu
a potřeby druhu zdravotní péče.
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PPP
(1) První předlékařská pomoc se poskytuje na „kontrolních bodech“
evakuační trasy v rozsahu aktivit
a) označení místa pro poskytování zdravotní pomoci,
b) přítomnost nelékařského zdravotnického pracovníka se základní
výbavou,
c) přítomnost dobrovolného zdravotníka s výbavou pro poskytování
první pomoci.
Rozsah PPP je definován ve Standardech první pomoci, schválených
MZ ČR, MV ČR, MO ČR a MŠMT ČR a MDS ČR jako závazná metodika
pro výuku poskytování první pomoci na území České republiky;
revidované v roce 2012.
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LPP
(1) Lékařská první pomoc představuje objem aktivit v rozsahu
a)

označení místo pro poskytování první lékařské pomoci,

b)

přítomnost všeobecného
a dorost),

c)

přítomnost nelékařského zdravotnického pracovníka,

d)

přítomnost zdravotnického vozidla dopravní zdravotní služby,

e)

praktického

lékaře

(lékaře

pro

děti

stanovený hygienický a protiepidemický režim orgánem ochrany
veřejného zdraví nebo s nezbytnou logistikou pro základní hygienická
a protiepidemická opatření.

Rozsah LPP je definován vzdělávacím programem příslušného oboru
a povinným absolvováním kurzu LPP v rámci specializačního vzdělávání
zveřejněném ve Věst. MZ ČR ve smyslu zákona č.95/2004 Sb., o získávání
způsobilosti…
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PNP
(1)Neodkladnou zdravotní péči v průběhu evakuace zajišťuje
poskytovatel zdravotnické záchranné služby, a to v rozsahu
Plánu zdravotnického zabezpečení evakuace osob, zásadně
• a) u stavů bezprostředního ohrožení života nebo zdraví,
• b) způsobujících náhlou nebo intenzivní bolest,
• c) náhlou změnu chování ohrožující okolí a sebe sama,
s přímou vazbou na pracoviště NNP v CZZ ( urgentní příjmy
nemocnic).
Rozsah neodkladné péče poskytovaný ZZS kraje je definován
vzdělávacím programem oboru UM a jeho realizace zákonem
č. 374/2011 Sb., o ZZS
26.-27.11.2015
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Uplatnění zákona č.372/2011 Sb.,
o zdravotních službách


Specifické zdravotní služby o osoby zdravotně postižené, zejména omezené
v pohybu a vyžadující doprovod člena rodiny, zajišťuje dopravní zdravotnická služba
jako přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, popř. do zařízení sociální péče,
pokud není možná péče o postiženou osobu v místech nouzového ubytování
v rozsahu rodinné péče.



Pacienty v domácí péči, kde je nutná soustavná zdravotní péče, přepravuje
zdravotnická záchranná služba za stálého poskytování neodkladné péče během
přepravy do cílového zdravotnického zařízení, která danou péči indikovalo za
účelem zajištění daného druhu péče.



Osoby ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, je-li nezbytné zajišťování
průběžné zdravotní péče, přepravuje poskytovatel zdravotní dopravní služby
v režimu přepravy mezi poskytovateli zdravotních služeb; osoby vyžadující
soustavné poskytování neodkladné péče během přepravy pak poskytovatel
zdravotnické záchranné služby.
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Dodávky zdravotních služeb za ZEVA
(1) Zdravotní služby v místech náhradního ubytování zajišťují
a) označení místa pro poskytování zdravotní péče v rozsahu všeobecného
praktického lékařství, popř. dětského lékařství;
b) přítomnost příslušného odborného lékaře (všeobecný lékař pro děti a
dorost, pro dospělé);
c) přítomnost nelékařského zdravotnického pracovníka;
d) stanovený HE režim orgánem OVZ a logistikou pro základní hygienická a
protiepidemická opatření v prostorech nouzového ubytování;
e) přehled cílových zdravotnických zařízení pro zajištění návazné a následné
zdravotní péče.
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Jednotlivé druhy zdravotní péče jsou
evidovány v dokumentaci daného
poskytovatele zdravotní péče, včetně
indikace k transportu a určení cílového
zdravotnického zařízení.
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Odsunové kapacity
DRUH VOZIDLA
Mercedes-Benz
Volkswagen
Škoda YETI

Nosnost Počet sedících Počet ležících Poznámka
1480
750
???

3
2
1

1
1
0

RLP
RZP
RV

a další podle podmínek,
včetně kapacit AČR a dalších

26.-27.11.2015

MEKA Hradec Králové 2015

23

PŘEHLEDY o ZZ
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Obec, ORP

Jméno a
příjmení
lékaře

Adresa
ordinace

Kontakt
Telefon

Fax

E-mail

Poznámka

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ LŮŽKOVOU PÉČI

Obec

26.-27.11.2015

ZZ
název

ZZ
Adresa

Jméno a
příjmení
odpovědné
osoby

Kontakt
Telefon

MEKA Hradec Králové 2015

Fax

E-mail

Poznámka
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PŘEHLEDY ZZ EVA
PŘEHLED EVAKUOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Poř.
číslo

Počty
Zdravotnické
evakuovaných
zařízení
zaměstnanci

Evakuovaní
pacienti

Počty
Potřeba
nad
evakuovaných
zdrav.
6 let
děti do 6 let
vozidel

Autobus

Jiné

Poznámka

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ EVAKUACE…
Evakuační střediska
Číslo

Dislokace

26.-27.11.2015

Zdravot.
zabezpečení

Evakuační trasy
Místo
zdravot.
pomoci

Lékařská
první
pomoc

Přijímací střediska

Dislokace

MEKA Hradec Králové 2015

Zdravotnické
zabezpečení

Místa ubytování
Obec,
místo
ubytování

Zdravot.
zabezpečení
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PODĚKOVÁNÍ

PŘÍSPĚVEK BYL VYPRACOVÁN V RÁMCI ŘEŠENÍ
VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
„OCHRANA OBYVATELSTVA V ZÁVISLOSTI NA
DIFERENCIACI POPULACE“ (VG20132015122)
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