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Východisko vzniku

• Připravenost zdravotnického systému, 
jednotlivých poskytovatelů zdravotních 
služeb   a mnohovrstevnatého souboru 
zdravotnických pracovníků k dosažení 

efektivní úrovně schopnosti čelit následkům 
soudobých hrozeb na zdraví populace                      

a funkčnost systému představuje natolik 
složitý komplex činností, který se bez 

racionální spolupráce dotčených subjektů                   
v dalším …nejbližším i vzdálenějším období 

… neobejde !



Smysl

• Soudobé hrozby představují pro 
zdravotnický systém a jeho klíčové prvky 

(řídící i výkonné) výzvu v podobě 
požadavku na rychlou a efektivní reakci 

systému na dodávku soudobé (rozuměj dle 
poznatků lékařské vědy) zdravotnické 

pomoci a zdravotní péče; a na dodávku 
potřebného rozsahu  zdravotnických služeb 

populaci připraveným personálem, 
zařízeními, technologií …



EU a ochrana lidského zdraví

• (1)Výchozí princip: při vymezování a 
provádění všech politik a činností Unie 
má být zajištěn vysoký stupeň ochrany 
lidského zdraví.

• (2)Platný princip: Odpovědnost za 
zvládání krize v oblasti veřejného zdraví 
na vnitrostátní úrovni je na členském 
státě !!



• Současný svět definuje soudobé hrozby 
ohrožující zdraví v širším komplexu :

• 1. Bio - hrozby  (nejen přesnosné nemoci)

• 2. Chem - hrozby

• 3. Eko - hrozby (včetně klimatické hrozby)

• 4. Zboží – zejména farmakologické 
přípravky, zdravotnické prostředky, expozice 
ion.záření

- potraviny (viz metanol)

Ohrožující kritická odvětví společnosti 
(společenství) jejich selháním a ztrátou 

schopnosti funkce (reakce)

» Zdravotní bezpečnost « 

. 



Rok 2011
Odborné vzdělávací akce 

 Odborná konference Krizové připravenosti zdravotnictví,

Sloup v Čechách – odborná záštita, duben 2011 (vícedenní

akce)

 Odborný seminář Pandemie – dopady na ochranu

obyvatelstva, Brno - pořadatelství, květen 2011 (jednodenní

akce)

 Mezinárodní konference Medicína katastrof, Luhačovice -

pořadatelství, červen 2011 (vícedenní akce)

 Odborný workshop Řešení mimořádných událostí s výskytem

vysoce nebezpečných nákaz, CBO Těchonín – odborná záštita,

listopad 2011 (vícedenní akce)

 Odborná konference Řešení situací s výskytem vysoce

nebezpečných nákaz v kraji, Praha – odborná záštita, prosinec

2011 (jednodenní akce)



Rok 2012
Odborné vzdělávací akce

Odborná konference Krizové připravenosti zdravotnictví,

Sloup v Čechách – odborná záštita, duben 2012 (vícedenní

akce)

Odborný seminář MU s únikem nebezpečných látek

a úloha zdravotnického řetězce v Brně, (dvoudenní akce)

Mezinárodní konference Medicína katastrof, Tatranské

Zruby, SR – spolupořadatelství, červen 2012 (vícedenní

akce)

 Praktické zaměstnání a odborný workshop CIMIC 2012 =

Civil and military cooperation a úloha zdravotnických

systémů v Plzni, září 2012 – spolupořadatelství (vícedenní

akce)

 Soutěž Rally Rejvíz – ukázka dekontaminace na soutěži

v roli hosta, červen 2012 (vícedenní akce).



Rok 2013
 Seminář Zlín

- určený pro ZZS zaměřený na výskyt VNN ve spolupráci 

s Inovačním a vývojovým centrem společnosti EGO Zlín

- konání ve dvou termínech: 15. a 16. ledna, 13. a 14. 

února 2013

 Seminář Brno

- určený pro celý zdravotnický řetězec (s důrazem na 

nemocnice) zaměřený na únik nebezpečných látek

- volné pokračování předešlých seminářů konaných v Brně 

březen/duben

 Konference krizových manažerů ve zdravotnictví, Sloup v 

Čechách

- od 15. dubna 2013

Medicína katastrof, Uherské Hradiště  ve spolupráci s 

Fakultou krizového řízení a  logistiky, UTB Zlín

- 12. až 14. června 2013



Rok 2014
 Praktický nácvik složek IZS PK včetně FN Plzeň k řešení 

událostí s výskytem VNN, leden 2014 – pod odbornou 

garancí SKPZ (dvoudenní akce)

 Konference Ochrana obyvatelstva, Ostrava, 5. – 6. února 2014 

– aktivní účast členů SKPZ

 Konference krizových manažerů ve zdravotnictví, Sloup v 

Čechách, 14. až 18. dubna 2014 (předběžně) – tradiční 

konference SKPZ a Nemocnice Česká Lípa

Medicína katastrof SR, 4. – 6. června 2014 – hlavní 

konference SKPZ a  Ministerstva zdravotnictví SR

Medicína katastrof Hradec Králové, 27. – 28. listopadu 2014 –

aktivní účast a odborná garance SKPZ ve spolupráci s hlavními 

pořadateli, zasedání stálých orgánů SKPZ včetně Shromáždění 

členů



Rok 2015

 Řešení vysoce nebezpečných nákaz – zkušenosti a praxe - jednodenní 

workshop Jihlava 

 MEDICÍNA KATASTROF - Rožnov pod Radhoštěm - vícedenní konference 

 Dopady klimatických změn a připravenost ZZ na poskytování služeb v 

součinnost se samosprávou při MU typu povodně a sucha, Praha,Brno –

jednodenní akce



Bilance SKPZ 2011-2015

∑ 11 akcí 

(8 CD sborníků a 3 ISBN /7 
odborných závěrů) 

Počet účastníků - 708 

Počet aktivních - 180 

Počet přednášek - 202







Časopis společnosti začal 

vycházet již v roce 2010.

Za dobu existence vyšlo 

15 čísel a byly v něm 

prezentovány dvě výroční 

zprávy o činnosti SKPZ.

Odkaz: www.skpz.cz



Děkuji za 
pozornost


