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Zdravotnictví
a bezpečnostní politika současnosti
Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR
– revitalizace či zapomnění?
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 BEZPEČNOST


stav, kdy je zajištěna svrchovanost a územní
celistvost státu, ochrana základů jeho politického
uspořádání, vnitřního pořádku, životů a zdraví
jeho obyvatel, majetkových hodnot a životního
prostředí.

část II čl. 5 Bezpečnostní strategie ČR 2003

 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA


společenská činnost, jejíž základ tvoří souhrn
základních státních zájmů, cílů a nástrojů jejich
dosažení

část II čl. 6 Bezpečnostní strategie ČR, usn. vlády 2003
 Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení
a plánování obrany státu

 aktuální BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE
usn. vlády č. 665/2011

redukce a zobecnění
akcent na „silové“ hrozby




=> ještě méně zdravotnictví
-

Čl. 76. Část V. Strategie prosazování bezpečnostních
zájmů ČR, oddíl Strategie prevence a potlačování
bezpečnostních hrozeb:

V případě výskytu a šíření infekčních onemocnění
s pandemickým potenciálem vláda přijímá
- adekvátní preventivní i represivní protiepidemická opatření
a
- vytváří podmínky pro poskytování zdravotní péče
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 Bezpečnostní hrozby
 Terorismus.
 Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů.
 Kybernetické útoky.
 Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém
prostoru a jeho okolí.
 Negativní aspekty mezinárodní migrace.
 Organizovaný zločin a korupce.
 Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury.
 Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie.
 Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné
mimořádné události.
- Šíření infekčních nemocí s pandemickým potenciálem zvyšuje
zranitelnost populace a klade větší nároky na ochranu
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veřejného zdraví a zajištění poskytování zdravotní péče.

 Bezpečnostní politika zdravotnictví?
 2007 - Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR
×
 Současnost
 na úseku krizového řízení:
od ochrany veřejného zdraví k urgentní péči
příprava na klimatické změny (WHO)
 na úseku zdravotních služeb
Bezpečnostní rezortní cíle => kvalita a bezpečnost
léčby a bezpečí pacienta
 na úseku legislativy
 reforma zdravotnictví - z. 374/2011 Sb. o ZZS,
z. 372/2011 Sb., z. 375/2011 Sb. -> IZS, kriz.z
….. a žádná koncepce rozvoje odvětví
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STRUČNÁ HISTORIE KONCEPCE
 do 1994 Úkoly k obraně -> mobilizační opatření v působnosti MZ






--------- 1994 – 2001 ------------Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
-> předpoklad koncepce krizového řízení (§11)
Usnesení vlády č. 741 ze dne 24. 7. 2002
-> ministr zdravotnictví členem BRS
Usnesení vlády č. 1214/2005 k optimalizaci bezpečnostního
systému státu
-> záměr změn právního prostředí zajišťování bezpečnosti
Usnesení vlády č. 1466/2005 k NAP
-> úkol MZ ke zpracování Koncepce krizové připravenosti
Usnesení BRS č. 135/2006
-> Harmonogram okamžitých opatření

 Usnesení BRS č. 152/2006
-> přijetí základních tezí !

 Usnesení BRS č. 9/2007

-> přijetí KONCEPCE KPZ ČR – Harmonogram prvotních úkolů

POUŽITELNÝ PŘÍNOS KONCEPCE
 formulace nosné definice cílového stavu
krizové připravenosti zdravotnictví
 zcela zásadní formulace tří
„Strategických úrovní“ této připravenosti
 koncepční schéma pěti ucelených oblastí,
v nichž je zapotřebí ve vzájemné podmíněnosti
plnit programy a projekty k naplnění cílového
stavu v rámci bezpečnostního systému státu.
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 KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST
ZDRAVOTNICTVÍ:
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
 MANAŽERSKÝ ÚKOL PRO CELÝ SYSTÉM !!

 STRATEGICKÉ ÚROVNĚ PŘIPRAVENOSTI:
I.

okamžitá změna režimu činnosti systému

při mimořádných událostech velkého rozsahu
MU -> havarijní plánování -> IZS
=> trauma plány

II. schopnost systému dodávat služby
při civilních krizových situacích
civilní krize -> krizové plánování

=> plány krizové připravenosti

III. schopnost systému dodávat služby

v situaci vojenského ohrožení
obrana státu -> operační příprava území
=> plány mobilizační
=> válečná organizace civilního zdravotnictví …

 KONCEPČNÍ SCHÉMA:
Státní správa
III. ÚROVEŇ
kraje

LIDSKÉ ZDROJE

VĚCNÉ A FINANČNÍ
ZDROJE

MEDICÍNA

SYSTÉM ŘÍZENÍ

-> vláda, REZORTY

II. ÚROVEŇ

-> rezorty, KRAJE,
OBCE, územní
správní orgány,
složky IZS
I. ÚROVEŇ

PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ

-> kraje, obce,

složky IZS

Ing.Fišer 2006

Samospráva

SOUČASNÁ „UŽITNÁ HODNOTA“ KONCEPCE ?
 potenciál vědeckého zázemí procesu
naplňování cílového stavu krizové
připravenosti zdravotnictví
-> východisko pro konkrétní bezpečnostní
politiku rezortu
-> spojnice mezi obecnou bezpečnostní politikou
a (chybějící) koncepcí rozvoje odvětví
=> rozvinutí Koncepce vůči současné realitě a
trendům
=> důsledná kampaň
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na závěr špetka moudrosti

Veslovat usilovněji nepomáhá,
když loď pluje špatným směrem.
Ohmae Kenichi

avšak také:

I po špatné sklizni je třeba sít.
a

Nejkratší život mají ti, kteří
- zapomněli na minulost,
- ignorují přítomnost
- a bojí se budoucnosti.

Lucius Annaeus Seneka

Děkuji za pozornost
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Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
541 651 515; fiser.vaclav@kr-jihomoravsky.cz;
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