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KOORDINACE
… uvedení do vzájemného souladu,
optimální spolupráce, přiřazení sobě na roveň, …
-> ŘÍZENÍ součinnosti institucionálních a výkonných prvků
bezpečnostního systému k dosažení společného cíle:
 příprava na vznik MU a krizové situace
 záchranné a likvidační práce složkami IZS
 provádění opatření ochrany obyvatelstva
(činnosti odpovědných orgánů veřejné správy,
právnických a podnikajících fyzických osob a také
občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života,
zdraví, …, v souladu s platnými právními předpisy)
po dobu krizových situací
 zabezpečení základních životních potřeb pro
přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví
-> právní prostředí krizového řízení

POSKYTOVATELÉ … A ÚKOL
 poskytování zdravotní péče
 při MU -> neodkladná péče
 po dobu civilních i vojenských krizí
-> péče o z d r a v í obyvatelstva
 plnění úkolů
 teoreticky – všichni poskytovatelé
dotčení povinnostmi v ochraně obyvatelstva …

 v praxi:
 nemocnice

 poskytovatel nemocniční neodkladné péče
 podmíněně složka IZS

 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

 poskytovatel přednemocniční neodkladné péče
 základní složka IZS

 zdravotní nestátní neziskové organizace
 základní až rozšířená první pomoc

nástroje koordinace
 Součinnostní zpracovávání dokumentů krizového
plánováni v souladu s právními předpisy
I

… Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR/Strategie
permanentní připravenost na MU
Havarijní plány – traumatologické plány poskytovatelů
pro MU/řešení zdravotních následků MU v rámci IZS

II připravenost na civilní krize

Krizové plány – plány krizové připravenosti
poskytovatelů/subjektů KI

III připravenost na vojenské krize
Dílčí plány obrany – plány OPSÚ – plány subjektů hosp. mobilizace

 Uplatňování cyklu
analýza - plán - cvičení - vyhodnocení - korekce
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nástroje koordinace
 Uplatňování kompetencí a působností při:
 Plánování
-> spolupráce
 Cvičení
-> součinnost
 I. -> IZS
II. -> civilní KI
III. -> OPSÚ

kraje
MV, MZ … kraje
MO, …

 Zásadní role
 Krajů: zřizovatelé většiny lůžkové kapacity a ZZS
Asociace krajů -> Asociace ZZS
sjednocování postupů

 MZ: ● jediný zřizovatel podstatné části lůžkové kapacity
● ústřední koordinátor připravenosti včetně KI
Návrh: organizovat koordinační „workshopy“
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