ZÁVĚRY
JUBILEJNÍHO XX. ROČNÍKU
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
MEDICÍNA KATASTROF
LUHAČOVICE, hotel HARMONIE I
13.-15.6.2017

Jubilejní XX. ročník mezinárodní konferenče byl pripráven v souládu
s doporučeními XIX. ročníku konferenče - „pripraviť a uskutočniť XX.
ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof v Českej republike
v predpokladanom termíne konania jún 2017.“

________________________________________

Bylo to právě před 20 ti lety, kdy se ná půdě společnosti EGO Zlín sešlá skupiná odborníků
a nádšenčů jednotlivýčh oborů se společným čílem, zájistit funkčnost ZZS v novýčh podmínkáčh; ty
byly určovány plošným krytím okresů. Hledání společné plátformy konstátoválo, že tento segment
zdrávotničtví postrádá vlástní odbornou ákči – kongres, konferenči; byl ták přiját název „Konferenče
Medičíná kátástrof“. Zákládní číl konferenče – řešit áktuální témátá příslušného roku - á jejičh řešení
implementovát do systému.
Období let 1998, resp. 2000 áž 2007 se neslo ve známení plátné národní legislátivy, tzv. krizové,
a dokumentů bezpečnostní strátegie. Citelná bylá nepřítomnost práčovníků krizového řízení.
Význámnou bylá stále větší účást slovenské strány á v zájmu dálšího rozvoje krizové připrávenosti
zdrávotničtví, byl zvolen model střídání konferenčí v ČR a SR. Obdobně bylá volená pevnější
spolupráče s ákádemičkou půdou – FLKŘ UNT ve Zlíně. Následně vzniká odborný gáránt – Společnost
krizové připrávenosti zdrávotničtví - ČLS JEP, z. s.
Jubileum konferenče umožnilo bilánčovát nejen proměny podmínek pro zájišťování bezpečnosti ze
strány zdrávotničkýčh systémů, ále táké vývojovou linii vlástní konferenče. Obojí se proměňovalo
v čáse, odvozeně od bezpečnostní politiky, bezpečnostní strátegie, bezpečnostní legislátivy
a bezpečnostní dokumentace.
Proto bylo zá hlávní témá zvolené motto:
“20 let krizové připravenosti ve zdravotnictví”
s podtitulem „Medičíná katastrof – připrávenost na hrozby CBRN”.

Spolupořadateli konference byli fy EGO Zlín á Fakulta logistiky á krizového řízení v Uherském
Hrádišti Univerzity Tomáše Báti ve Zlíně; za podpory Asociace zdrávotničkýčh záčhránnýčh služeb,
Společnosti krizové připrávenosti zdrávotničtví České lékářské společnosti J. E. Purkyně, z. s.,
Asočiáče obránného á bezpečnostního průmyslu a Ministerstvá průmyslu á obchodu.
Záštitu převzáli Zlínský kráj, Ministerstvo zdrávotničtví České republiky, Ministerstvo zdrávotničtví
Slovenské republiky, Kánčelář WHO v České republiče á Kánčelář WHO ve Slovenské republice;
mediálním pártnerem odborný Čásopis požární očhrány, integrováného záčhránného systému
a ochrany obyvatelstva – 112 a Rescue Report.

Jednání konferenče bylo členěno do 4 sámostátnýčh bloků.
Jednání dne 13. 6. 2017
Jednání konferenče otevřeli slávnostním vystoupením u příležitosti XX. jubilejního ročníku přítomní
hosté:







Hejtmán Zlínského kráje á senátor Jiří Čunek
Náměstek ministrá obrány Ing. Tomáš Kuchta
Náměstek ministra zdrávotničtví prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
President AOBP RNDr. Jiří Hynek
Ředitel Agentury vojenského zdrávotničtví AČR gen. MUDr. Zoltán Bubeník
Proděkán FLKŘ UTB Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

Úvodní I. blok – 20 let krizové připravenosti ve zdravotnictví - byl vyplněn celkem 11
vystoupeními, které hodnotily období 20 ti let konání konferenče á 20 ti let krizové připrávenosti
zdrávotničkýčh systémů ČR á SR, včetně očhrány veřejného zdráví. Projednány byly i součásné výzvy
– biologičká riziká, migráče, áudit národní bezpečnosti ČR, ále i zámyšlení se nád dálším posunem
krizové připrávenosti ve zdravotnictví.
6 vystoupení zájistilá ČR, 5 vystoupení pák SR.
Jednání dne 14. 6. 2017
Otevřelá svou zdrávičí á přítomností stárostká městá Luháčoviče Ing. Bc. Marie Semelová.
Vlastnímu jednání byla přítomna zahraniční delegace zastupující 9 zemí a čítající 24
účastníků.
Druhý blok – Medicína katastrof – připravenost na hrozby CBRN – zájišťoválo 13 přednášek z 15
přihlášenýčh, které se věnovály úkolům zdrávotničtví při hromádném postižení osob. Výrázným
doplněním bylá 2 vystoupení záhráničníčh účástníků.
10 vystoupení zájistilá ČR, 1 vystoupení SR á 2 záhrániční.
Třetí blok – Praktické ukázky – vyplnily ukázky připrávenosti ná řešení postižení většího množství
osob čhemičkou škodlivinou - reálizáče ukázky se ujálá ZZS Liberečkého kráje; dálší pák řešení
výskytu vysoče nebezpečné nákázy – v podání ZZS Královohrádečkého kráje.
Jednání bloku pák bylo doplněno i 2 workshopy.
Jednání 15. 6. 2017
Čtvrtý blok – Varia – vyplnilo 16 přenášek, které se řešily příprávy á připrávenost jednotlivýčh
poskytovátelů zdrávotníčh služeb z různýčh úhlů pohledu; ják posádek ZZS, ták ZOS ZZS, ále
i nemočnič, přínosy čvičení, ále táké metrik pro hodnočení dosáženého stupně připrávenosti.
K zájímávým pátřilo ohlédnutí se zá jádernou trágédií ve Fukušimě, především z hlediská
zdrávotničtví á evákuáče jedné z nemočnič.
8 vystoupení zájistilá ČR, 8 vystoupení zájistilá SR.

Celkem odeznělo v rámči konferenče 40 přenášek ve 3 sámostátnýčh bločíčh (24 z české strány, 14
ze slovenské strány, 2 záhrániční); provedeny byly 2 ukázky, 2 workshopy á vystáveno bylo 8
posterů.
Hodnočení záhráničníčh účástníků bylo vysoče pozitivní á to ják po stránče odborné, tak
I orgánizáční; jejičh rekápituláče přednášek bylá věčná s velkým zájmem o jejičh překlád. Ojedinělost
konferenče spátřují ve společné plátformě prezentování se jednotlivýčh složek, podílejíčíčh se ná
řešení následků události s vysokým počtem postiženýčh osob.
Jednání konferenče i obsáh jednotlivýčh prezentáčí poukázují na shodnost problematiky při řešení
následků bezpečnostníčh rizik ze strány národníčh zdrávotničkýčh systémů v těsné spolupráči
s dálšími dotčenými resorty.
Klíčovým požádávkem je trválá odborná resortní koordináče přípráv zdrávotničtví jako celku
a jednotlivýčh typů poskytovátelů zdrávotníčh služeb k dosážení požádováného stávu připrávenosti
á k zájištění provázánosti jednotlivýčh prvků zdrávotničkého systému, které předstávují krizovou
i kritickou infrastrukturu zdrávotničtví.
Stáv i úroveň připrávenosti je pevně spjátá s krizovým mánágementem ve zdrávotničtví. Funkčnost
a ákčesčhopnost krizového mánágementu jednotlivýčh poskytovátelů zdrávotníčh služeb á práčovišť
zdrávotničtví správníčh čelků význámně určuje úroveň zdrávotní bezpečnosti občánů země.
Konference podtrhuje nezbytnost trválé koordináče přípráv v kontextu s dynamikou legislátivníčh
změn, ale i s dynámikou proměny bezpečnostního prostředí, výskytem „novýčh bezpečnostníčh
hrozeb“ pro evropský prostor á nárůstem odpovědnosti zdrávotničkýčh systémů zá dodávky
zdrávotníčh služeb á očhránu veřejného zdráví v souládu s lékářskými poznátky medičíny 21. století,
ale i právy obětí mimořádnýčh událostí á krizovýčh situáčí.
Konferenče doporučuje věnovát v následujíčím období zvýšenou pozornost problemátiče jásně
definováné krizové infrástruktuře resortu zá použití jednotnýčh resortníčh metrik (kritérií
a indikátorů) pro tvorbu sítě dodávátelů zdrávotníčh služeb zá krizovýčh situáčí á především jejičh
krizovýčh mánágement á práčovišť krizové připrávenosti, včetně zájištění nezbytnýčh prostředků
pro jejičh funkčnost; v součásné době ná pozádí Auditu národní bezpečnosti, s čílem aktualizovat
stávájíčí Končepči krizové připrávenosti zdrávotničtví z roku 2007.

:
1. Ministerstvům zdravotnictví České republiky a Slovenské republiky:
 V rámči legislátivní činnosti á odborného vedení resortu průběžně vytvářet podmínky pro
funkčnost krizové infrastruktury resortu, která předstávuje zákládní podmínku krizového
řízení zdrávotničtví zá mimořádnýčh událostí á krizovýčh situáčí.
 Zajistit funkční resortní přenos informáčí z jednání Bezpečnostní rády státu á jejíčh
práčovníčh výborů prostředničtvím mečhánismů odborného vedení resortu á koordináči
přípráv k zájištění záměření připrávenosti v resortu ná áktuální bezpečnostní riziká á hrozby.

 Novelizovát končepči oboru urgentní medičíná, specifikovat obsáh vzděláváčího prográmu
a podpořit vznik učebniče předmětu urgentní medičíná.
 Zájistit resortní vzdělávání v problemátiče krizového mánágementu ve zdrávotničtví, vznik
vzděláváčího program a učebniče medičíná kátástrof. Resortní vzdělávání opřít o vzděláváčí
instituci resortu.
 Pokráčovát ve zdokonálování sítě á vybávenosti urgentníčh příjmů nemočnič jáko končového
článku zdrávotničkého záčhránného řetězče á vedoučího práčoviště tráumátologičké
připrávenosti nemočnič při příjmu hromádného postižení osob.
 Ministerstvu zdravotnictví České republiky áktuálizovát Končepči krizové připrávenosti
zdrávotničtví České republiky z roku 2007 v náváznosti ná Bezpečnostní strátegii ČR z roku
2011, doplněnou z roku 2015 á Končepči očhrány obyvátelstvá do roku 2020 s výhledem do
roku 2030 á Audit národní bezpečnosti;
institucionalizovat krizový mánágement
ve zdrávotničtví.
2. Spolupořadatelům konference – fy EGO Zlín a FLKŘ UTB ve Zlíně:
Poskytnout závěry konferenče kompetentním řídíčím á vedoučím práčovníkům resortu zdrávotničtví
(ministerstvům, vedoučím odborů zdrávotničtví krájskýčh čelků, ředitelům zdrávotničkýčh zářízení,
orgánům očhrány veřejného zdráví) á spolupráčujíčím resortům (vnitrá á ředitelství hásičského
záčhránného sboru, poličejní prezidium) á krizovému mánágementu správníčh úřádů k využití
v rámči jejičh působnosti.
3. Organizačnímu a vědeckému výboru konference:
 Zájistit funkčnost konferenče prostředničtvím “stálého výboru konferenče” při sekretáriátu
konference – fy EGO Zlín á FLKŘ UTB ve Zlíně.
 Stálým výborem ánályzovát efektivnost přijímánýčh závěrů á doporučení konferenče pro stáv
krizové připrávenosti zdrávotničtví á ná zákládě ánálýzy připrávit model konferenče pro dálší
období:
o Věnovát se monotemátičkému záměření konferenče podle reálné situáče v oblásti
bezpečnosti á krizového řízení mečhánismem vyžádánýčh přednášek dotčenýčh
subjektů jáko nosné témá á k tomu koreferáty nositelů úkolů. Zájistit ták viče
medičínské problemátiky z oblásti medičíny kátástrof á krizového mánágement; lze
řešit ve sčhémátu ročního střídání mezi ČR á SR.
o Zvážit intervál konání 1x zá 2 roky v novém sčhémátu skládby konferenče ták, áby bylá
zájištěná větší účást kliničkýčh práčovišť v dikči multioborového á interdisčiplinárního
pojetí medičíny kátástrof á krizového mánágementu. Nevýhodá: útlum á úpádek zájmu
zá situáče mnohá obdobnýčh ákčí, kdy záměření konferenče je jedinečné.
 Ve spolupráči s Fákultou logistiky á krizového řízení Univerzity Tomáše Báti ve Zlíně věnovat
trválou pozornost studentským áktivitám v oblásti bezpečnosti, krizového řízení á podobnýčh
studijníčh oborů á zájistit trválou účást studentů v sekči studentskýčh práčí konferenče.

4. Ministerstvu zdravotnictví Slovenské republiky ve spolupráči s Ministerstvem zdrávotničtví
České republiky á stálým výborem konferenče:
Připrávit á reálizovát XXI. ročník mezinárodní konferenče Medičíná kátástrof v Slovenské
republiče v předpokládáném trádičním termínu konání podle doporučení stálého výboru
konference.

Zá vědečký á orgánizáční výbor
XX. ročníku mezinárodní konferenče
MEDICÍNA KATASTROF 2017 v ČR

MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
předsedá výborů

