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________________________________________

Období implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) a zejména jejich část řešící
nejzávažnější dopad na obyvatelstvo prostředků CBRN ve spojení s explozivním mechanismem
výbušných prostředků predikuje potřeby nejen medicínské připravenosti zdravotnictví, ale také, a to
zejména, připravenosti manažerské a logistické. A i když Koncepce krizové připravenosti
zdravotnictví byla přijata v roce 2007, je trvale v platnosti její komplexní náhled na připravenost
zdravotnictví z pohledu příčin a dopadů.

Spolupořadateli konference byly fy EGO Zlín a Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském
Hradišti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; za podpory Asociace zdravotnických záchranných služeb,
Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.,
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Záštitu převzali Zlínský kraj, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky, Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky; mediálním partnerem odborný
časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva – Časopis 112.

Jednání konference probíhalo ve 4 samostatných blocích.
Jednání dne 11. 6. 2019
Jednání konference otevřel úvodním přivítáním




starosta Luhačovic Ing. Marian Ležák
Prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek
Proděkan FLKŘ UTB Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

Úvodní první blok – Ochrana obyvatelstva při mimořádné události s biologickým, chemickým
a radiačním ohrožením - vyplnilo celkem 12 vystoupení, 4 vystoupení zajistila ČR, 8 vystoupení

pak SR. Dominovala prezentace MZ SR svým systematickým řešením připravenosti resortu
zdravotnictví SR na biologické a radiační hrozby, na kterou pak navazovala vystoupení jednotlivých
subjektů Slovenské republiky; z české strany byla pozornost věnována konceptu civilní ochrany
obyvatelstva a roli zdravotnictví v ní. Přínosem konference byl pohled ze strany Státního
zdravotního ústavu ČR na extrémní horka a průmět jejich následků do medicíny katastrof.

Jednání dne 12. 6. 2019
Bylo rozšířeno o přítomnost zahraniční delegace zastupující 10 zemí (Ázerbájdžán, Brazílie,
Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Španělsko, USA a Uzbekistán).
Druhý blok – Systémové řešení připravenosti na VNN ve zdravotnictví - pokrylo 17 přednášek,
výrazným doplněním byla 2 vystoupení zahraničních účastníků. 9 vystoupení zajistila ČR,
6 vystoupení SR a 2 zahraniční účastníci. Celkový pohled na problematiku zajistila Nemocnice Na
Bulovce přednáškou o vysoce nebezpečných nákazách a stavu poznání. Zajímavé bylo porovnání
připravenosti českých, slovenských, ruských a rumunských nemocnic na tento typ hrozby
a seznámení přítomných s komplikacemi poskytování zdravotní péče osobám izolovaných
v transportních izolačních prostředcích.
Třetí blok – Praktické ukázky – vyplnily ukázky řešení izolace a transportu osoby s vysoce
nebezpečnou nákazou, jak v primárním, tak sekundárním transportu ZZS (Česká republika) a řešení
následků radiační nebo jaderné události (Slovenská republika).

Jednání 13. 6. 2019
Čtvrtý blok – Varia – vyplnilo 6 přednášek, které řešily zejména interní vzdělávání zaměstnanců,
a to jak v teoretické rovině, tak i v praktické v podobě cvičení, včetně upozornění na zlom cvičení
v reálný zásah. Významnou byla prezentace mezinárodního projektu Evropské modulární polní
nemocnice typu EMT 3.
5 vystoupení zajistila ČR, 1 vystoupení zajistila SR.

Celkem odeznělo v rámci konference 35 přednášek ve 3 samostatných blocích (18 z české strany, 15
ze slovenské strany, 2 zahraniční); provedeny byly 2 praktické ukázky a sekce posterů (studentské
práce FLKŘ UTB i ze Slovenska).
Hodnocení zahraničních účastníků bylo vysoce pozitivní, a to jak po stránce odborné, tak
i organizační; s velkým zájmem o překlady jednotlivých přednášek. Vysoce ocenili jedinečnost
konference, jejíž přínos spatřují ve společné platformě prezentování se jednotlivých složek
podílejících se na přípravě a řešení následků mimořádných událostí současného světa.
Jednání konference i obsah jednotlivých prezentací poukazují na šířku problematiky připravenosti
a řešení následků bezpečnostních rizik ze strany národních zdravotnických systémů v těsné
spolupráci s dalšími dotčenými resorty.

Jako zásadní požadavek opětovně vystupuje potřeba trvalé odborné resortní koordinace příprav
resortů zdravotnictví jako celku a jednotlivých typů poskytovatelů zdravotních služeb k dosažení
požadovaného stavu připravenosti a k zajištění provázanosti jednotlivých prvků zdravotnického
systému, které představují byť i neorganizovanou krizovou i kritickou infrastrukturu zdravotnictví.
Stav i úroveň připravenosti je pevně spjata s krizovým managementem ve zdravotnictví. Funkčnost
krizového managementu a akceschopnost personálu jednotlivých poskytovatelů zdravotních
služeb a pracovišť zdravotnictví správních celků významně určuje úroveň zdravotní bezpečnosti
občanů země.
Konference podtrhuje nezbytnost trvalé koordinace příprav v kontextu s dynamikou legislativních
změn, ale i s dynamikou proměny bezpečnostního prostředí, výskytem „nových bezpečnostních
hrozeb“ pro evropský prostor a nárůstem odpovědnosti zdravotnických systémů za dodávky
zdravotních služeb a ochranu veřejného zdraví v souladu s lékařskými poznatky medicíny 21. století,
ale i právy obětí mimořádných událostí a krizových situací.
Konference doporučuje věnovat v následujícím období zvýšenou pozornost krizové infrastruktuře
resortu, včetně nového uchopení resortní kritické infrastruktury, za použití jednotných resortních
metrik (kritérií a indikátorů) pro tvorbu sítě dodavatelů zdravotních služeb za krizových situací
a především jejich krizového managementu a pracovišť krizové připravenosti, zajištění nezbytných
prostředků včetně jejich logistiky. Jako zásadní se ukazuje vnímání rizik společností, včetně politické
reprezentace, v kontextu s platnou bezpečnostní politikou státu a bezpečnostní strategií, a to na
principu „rizikové bdělosti“ dynamických proměn bezpečnostních rizik.

:
1. Ministerstvům zdravotnictví České republiky a Slovenské republiky:
 V rámci legislativní činnosti a odborného vedení resortu systémově vytvářet podmínky pro
funkčnost kritické infrastruktury resortu, která představuje základnu zajištění zdravotních
služeb obyvatelstvu za mimořádných událostí a krizových situací.
 Zajistit efektivní přenos informací z jednání Bezpečnostní rady státu a jejích pracovních
výborů prostřednictvím mechanismů odborného vedení resortu a koordinaci příprav
k zajištění zaměření připravenosti v resortu na aktuální bezpečnostní rizika a hrozby.
 Novelizovat koncepci oboru urgentní medicína, nově specifikovat obsah vzdělávacího
programu a podpořit vznik moderní výukové základny urgentní medicíny.
 Institucionalizovat resortní vzdělávání v problematice krizového managementu ve
zdravotnictví, prosadit vznik vzdělávacího programu pro pracovníky zdravotnických zařízení
a jednotlivých úrovní řízení resortu. Resortní vzdělávání v oboru krizového managementu
opřít o vzdělávací instituce resortu.
 Pokračovat ve zdokonalování sítě a vybavenosti urgentních příjmů nemocnic jako koncového
článku zdravotnického záchranného řetězce a vedoucího pracoviště traumatologické
připravenosti nemocnic při příjmu hromadného postižení osob.

 Ministerstvu zdravotnictví České republiky aktualizovat Koncepci krizové připravenosti
zdravotnictví České republiky z roku 2007 v návaznosti na Bezpečnostní strategii ČR z roku
2011, doplněnou z roku 2015 a Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do
roku 2030 a Audit národní bezpečnosti;
institucionalizovat krizový management
ve zdravotnictví.
2. Spolupořadatelům konference – fy EGO Zlín a FLKŘ UTB ve Zlíně:
Poskytnout závěry konference kompetentním řídícím a vedoucím pracovníkům resortu zdravotnictví
(ministerstvům, vedoucím odborů zdravotnictví krajských celků, ředitelům zdravotnických zařízení,
orgánům ochrany veřejného zdraví) a spolupracujícím resortům (vnitra) a ředitelství hasičského
záchranného sboru, policejnímu prezidiu a krizovému managementu správních úřadů k využití
v rámci jejich působnosti.
3. Organizačnímu a vědeckému výboru konference:
 Prostřednictvím “stálého výboru konference” při sekretariátu konference – fy EGO Zlín
a FLKŘ UTB ve Zlíně – poskytovat podněty SKPZ ČLS JEP k podpoře resortní politiky v oblasti
řízení krizové připravenosti zdravotnictví.
 Stálým výborem analyzovat efektivnost přijímaných závěrů a doporučení konference pro stav
krizové připravenosti zdravotnictví a na základě analýzy připravit model přenosu poznatků
a doporučení do praxe resortu a spolupracujících subjektů.
 Ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (a pokud
možno s dalšími vysokými školami) věnovat trvalou pozornost studentským aktivitám
v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a podobných studijních oborů a umožnovat účast
studentů v sekci studentských prací konference.
4. Ministerstvu zdravotnictví Slovenské republiky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
České republiky a stálým výborem konference:
Připravit a realizovat XXIII. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof v Slovenské
republice v předpokládaném tradičním termínu konání podle doporučení stálého výboru
konference
Pro vědecký a organizační výbor
XXII. ročníku mezinárodní konference
MEDICÍNA KATASTROF 2019 v ČR

MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
Čestný předseda SKPZ ČLS JEP ČR

Ing. Anton Tencer
Ministerstvo zdravotnictví SR

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
děkanka FLKŘ UTB v Uherském Hradišti

