
Zřízení sekce ZZS 

SKPZ ČLS JEP

14. Konference MEDICÍNA KATASTROF 

Hradec Králové 23.-24.listopadu 2017



 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti  J. E. P.

S T A N O V Y
Článek I. 

Společnost je dobrovolné sdružení fyzických osob, 
které se věnují problematice krizového 
managementu a krizové připravenosti ve všech 
typech zdravotnických zařízení a na všech úrovních 
řízení ve zdravotnictví, ale také na odborech krizového 
řízení krajských úřadů a dalších samosprávních celcích, ve 
složkách IZS, vzdělávacích institucích a v dalších 
subjektech.

Článek II.

Činnost za účelem konsensuální odborné shody při 
...   plnění úkolů platné Koncepce krizové  
připravenosti zdravotnictví

SKPZ ČLS JEP



STAV SCHOPNOSTI SYSTÉMU

správních úřadů

a poskytovatelů zdravotních služeb

zajistit nezbytnou zdravotní péči

obyvatelstvu

za mimořádných situací

podle připravených scénářů a schválených postupů

odborně způsobilými pracovníky

při vnitřní i vnější operabilnosti systému

-> viz „Koncepce krizové připravenosti …“

 KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST 
Z D R A V O T N I C T V Í



 Bezpečnostní politika ve zdravotnictví

 Bezpečnostní strategie státu

-> usnesení vlády č. 1254/2003 -> 79/2015 -> zájmy 

 Životní -> záruka ochrany základních LPS

 Strategické -> vnitřní bezpečnost a ochrana 

obyvatelstva 

 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR 
-> usnesení Bezpečnostní rady státu č. 9/2007

Je výchozí platformou pro programy dosažení cílového 
stavu krizové připravenosti v rámci bezpečnostní politiky státu

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020              
s výhledem do roku 2030 

 Národní strategie ochrany a podpory zdraví                
a prevence nemocí „Zdraví 2020“

 Koncepce operační přípravy státního území 



 krizová připravenost  Z Z S

 z. 374/2011 Sb., o ZZS - § 9 (2) d) pracoviště
krizové připravenosti pro 

 koordinaci:
• nepřetržitého zajištění činností ZZS v krizové 

připravenosti a řešení MU a  krizových situací 
• psychosociálních intervenčních služeb 
• vzdělávání a výcviku (ZZS) v KŘ, UM a MK
• vzdělávání a výcviku složek IZS k neodkladné resuscitaci,
• komunikačních prostředků pro plnění úkolů ZZS v IZS a 

krizovém řízení

 zpracování traumatologického plánu (ZZS) 

 zpracování plánu krizové připravenosti subjektu KI

Z  240/2000 Sb., krizový zákon - §29c 

styčný bezpečnostní zaměstnanec ..



  SEKCE ZZS SKPZ ČLS JEP
-> hlavním programovým cílem Sekce – návrhy 

Doporučených postupů ČLS JEP, aktuálně :

• použití a vykazování použití státního příspěvku             

na krizovou připravenost ZZS -> co je a není

• zřizování pracovišť KPř v ZZS -> sjednocení přístupu !

• organizace a vyhodnocování cvičení -> sdíletelnost

• zřizování a činnost hazard-týmů ZZS -> typový projekt

• kybernetická bezpečnost v ZZS jako SKI

 zpracování a publikování aktuálních témat                  

v odborných časopisech /The Sience for Population Protection, 
112, Rescue report, … 

 příklad pro vznik dalších odborných sekcí SKPZ

 návrh revize stávající Koncepce KPřZ ČR !



-> nesplněný harmonogram prvotních úkolů:

5. Metodika pro zpracování periodických zpráv o stavu 
krizové   připravenosti zdravotnictví 
-> opuštěno => dílčí informace v jiných dokumentech 

6. Rezortní koncepce HOPKS s pravidly pro zajištění 
účelné výstavby, údržby, financování a ochrany 
funkčnosti kritické infrastruktury systému 
zdravotnictví

-> opuštěno, zrušeno ZZKS … => zdravotní služby mimo KI

7. Metodika právně závazných standardů nesnižitelné 
úrovně připravenosti zdravotnických zařízení 
v každém ze tří základních stupňů připravenosti
-> opuštěno => chybí opora pro objektivní hodnocení

 REVIZE / DOKONČENÍ 
KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
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