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ZDRAVOTNICTVÍ ?
je soubor opatření, postupů a zařízení tvořící systém (?)
organizace zdravotní péče a zajišťování veřejného zdraví.
● Zdravotní služby
 zdravotní péče
● zdravotnické zařízení pro poskytování zdravotních služeb *)

 … ochrana obyvatelstva?

… řízení a z d r o j e ?

 STAV KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI, kdy je


systém orgánů veřejné správy, poskytovatelů léčebně
preventivní péče, orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví a
dodavatelů léčiv a zdravotnických prostředků
schopen za mimořádných situací odborně způsobilými
pracovníky zajistit zdravotní péči obyvatelstvu
v rozsahu přiměřeném reálné situaci a na základě
schválených postupů, a to při vnitřní i vnější
operabilitě systému.

 USNESENÍ BRS ze dne 3. dubna 2007 č. 9 ke Koncepci krizové připravenosti zdravotnictví v ČR
*) viz §2 , 4 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách

OCHRANA OBYVATELSTVA …
 Zákon č. 239/2000 Sb. §2e)
… plnění úkolů civilní ochrany,1) zejména varování,
evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další
opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví
a majetku,
 Ženevské dohody a protokoly



jedna ze základních funkcí státu
 součást bezpečnostního systému státu
 Bezpečnostní strategie ČR -> UV 1254/2003,…, 79/2015

… multiresortní soubor činností a úkolů odpovědných orgánů
veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických
osob a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany
života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu
s platnými právními předpisy (V 328/2002 Sb., …) před účinky
jevů při MU
 Koncepce ochrany obyvatelstva do 2020/2030

HISTORIE – jak šel čas
do 1994 – jednotná příprava státu k obraně a ochraně obyvatelstva
=> zdravotnictví (převážně) státní = včetně ZZS

 ZDRS CO -> zdravotnické odřady   3 OLP/okres
 základní vybavení a cvičení k zásahu … při vzniku MU
 systém (hospodářské) mobilizace -> nemocnice subjekty HM
 specializované útvary a pracovní místa ve ZZ

------------------od 1994 – formování nové státní bezpečnostní politiky
=> postupná transformace zdravotnictví na síť jednotlivých poskytovatelů
 zrušení ZDRS CO

 demontáž systému a kapacit … 2014 - ZZKS
 civilní zdravotnictví mimo hospodářskou mobilizaci … KI, OPSÚ …
 ve ZZ rušena/transformována specializovaná pracovní místa
1998 - 2000/2001- nová základní „krizová“ legislativa -> z. o IZS, z. krizový, ..
… nové krizové a havarijní plánování … kritická infrastruktura … obrana a OPSÚ

-> IZS  krajské ZZS; ale nemocnice reálně v IZS i OOb. jen okrajově
 ochrana obyvatelstva
 varování, ukrytí, evakuace, nouzové přežití, … ochrana MC

 ochrana veřejného zdraví implementace MZP(2005) -> CBRN
-> civilní krizové situace -> ochrana KI

ÚKOLY zdravotnictví v OOb. … ?
…. DEFINOVANÉ STRATEGICKÉ PRIORITY:

 občan



Koncepce ochrany obyvatelstva (do r. 2030)

 zdravotní výchova
 zdravotní neziskové organizace

 soukromé subjekty

 poskytovatelé zdravotních služeb …
 jako kritická infrastruktutra … ?

 věda, výzkum a inovace

ZDROJE !!!
… lidské

-> vzdělávání, výcvik

… věcné

 zdravotnický bezpečnostní výzkum
 nová Koncepce krizové připravenosti

-> financování,
logistika

 ochrana kritické infrastruktury ?

 KZOS ZZS krajů -> jako prvek komunikace v IZS …
 chránění schopnosti zdravotní služby v území !!



 vydefinování nových úkolů a přístupů 

 nová analýza hrozeb pro Českou republiku (2015)
 aktualizace typových -> krizových / havarijních plánů
 Epidemie-hromadné nákazy osob -> Národní pandemický plán, …
 Narušení dodávek léčiv velkého rozsahu

krizová připravenost
k ochraně obyvatelstva
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