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Přírodní katastrofy:

Počet
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Počet
Postižených

11 176
496

233 704
495

767 985
585

1 453
553 034

2 129
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4 595
717 196

Počet
Zabitých

4 177
884

2 089
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829 441

754 206

9 259
222

Náklady
( v mil.
USD)

6.935

18.445

79.855

198.427

667.224
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Podle údajů CRED – Center for Research on Epidemiology on Disaster
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Technologické katastrofy:
I.
19511960

II.
19611970

III.
19711980

IV.
19811990

V.
19912000

CELKEM

Počet
Katastrof

52

94

289

922

2 167

3 524

Počet
Postižených

410 356

98 629

1 906
099

2 262
013

727 628

5 303
725

Počet
Zabitých

8 401

5 577

90 105

66 105

87 648

257 836

Náklady
( v mil.
USD)

218

238

89

6.951

20.029

27.525

19512000

Podle údajů CRED – Center for Research on Epidemiology on Disaster
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KATASTROFA
Katastrofou se rozumí
závažná a náhle vzniklá (nebo i pomalu
se rozvíjející) událost takového
rozsahu, že postižené společenství jí
musí čelit mimořádným úsilím, často
s vnější - nadregionální a mezinárodní pomocí …
S.W.A.Gunn, MD.,DSc - 1993
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Katastrofy naplánované člověkem
jedná se o novou kategorii katastrof, která je nad
rámec lidského omylu, daleko zlověstnější, opravdu
ďábelsky katastrofická, totálně bezprávní…
…jde o katastrofy zrozené v lidské mysli,
chladnokrevně navržené, naplánované
a promyšlené v každé minutě temného detailu
a rozvinuté do maximálně ďábelského efektu
a nesoucí všechny známky vědeckého plánování,
chladné racionalizace a cynické satisfakce svého
destruktivního účinku …
S.W.A.Gunn, MD, DSc, 2001

Medicína katastrof
… je společné úsilí a tvůrčí spolupráce
rozličných medicínských oborů
k prevenci, k organizování záchranných
akcí a k rehabilitaci zdravotních
následků katastrof, v účelné
součinnosti s ostatními tísňovými
a podobnými službami, které se účastní
komplexního řešení stavů po
katastrofách …
volně podle S. W. A. Gunn, 1990
NCO NZO BRNO

NCO NZO BRNO

Krizová připravenost resortu
V rámci své svěřené působnosti
ministerstvo zdravotnictví realizuje úkoly
a opatření k zajišťování bezpečnosti České
republiky na úseku poskytování zdravotní
péče za mimořádných událostí a krizových
situací systémovým opatřením, které je
vyjádřeno
v
základním
dokumentu
„Koncepce
krizové
připravenosti
(krizového řízení) resortu“.

Východiska
Přijetím nové právní úpravy pro oblast
zajišťování bezpečnosti České republiky
(ústavní zákon č. 110/98 Sb.) a úpravou
krizového řízení (zákon č. 240/2000 Sb.)
byl ukončen systém příprav k bezpečnosti,
obraně a ochraně, včetně prováděcích
norem a řídících aktů.
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Výchozím principem pro zajišťování dodávek
zdravotní péče
je využití těch poskytovatelů
zdravotní péče, kteří podle druhu, rozsahu a místa
poskytované péče splňují medicínský požadavek
na cílové zařízení, se svou schopností poskytnout
kompletní péči o postiženou osobu podle druhu
poruchy zdraví.
Vytipování příslušných zdravotnických zařízení
je realizováno na základě rizikové zátěže
správního celku,tj. na základě analýzy rizik a jejich
dopadů na život a zdraví populace
daného
správního celku.
NCO NZO BRNO

Krajské nemocnice, které svým druhem
a rozsahem poskytované zdravotní péče nejvíce
splňuje požadavky cílového zdravotnického
zařízení, a jejich krizový management (lékařský
zástupce v čele KŠ a sekretariát KŠ (ÚKM) za
účelem zajištění potřebné zdravotní péče
dostupnými lůžkovými zařízeními obětem událostí,
včetně nezbytné koordinace a integrace nemocniční
péče
v lékařských oborech, operačních
a intenzivních kapacitách a lůžkové kapacitě,
včetně
následné
péče
v
kooperujících
nemocnicích kraje.
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Krajské hygienické stanice a systém KM
orgánů ochrany veřejného zdraví s plnou
logistikou zdravotních ústavů, za účelem
zajištění bezpečných režimů práce jednotlivých
poskytovatelů v prostředí následků událostí,
protiepidemických, protektivních a hygienických
opatření v prostorech soustředění osob a
populačních celků, speciálních
pracovních a
preventivních postupů při zvládání následků
událostí na území správního celku, apod.

NCO NZO BRNO

1.

Ordinace praktických lékařů a ambulantních
specialistů k zajištění jejich podílu na zvládání
následků mimořádných událostí a krizových situací
v režimu vyhlášených krizových stavů nebo jiných
opatření ze strany správního úřadu.
Jejich začlenění do infrasktruktury vychází
z analýzy rizikové zátěže a realizováno
prostřednictvím platné právní úpravy resortní, ale i
mimoresortní.
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Východisko KP resortu
•Bezpečnostní politika České republiky
•Bezpečnostní strategie České republiky
•Bezpečnostní systém České republiky
•Branná legislativa
•Krizová legislativa
•Resortní legislativa
•Resortní koncepce krizové připravenosti
NCO NZO BRNO

Bezpečnostní systém státu
Bezpečnostní politika
vnější

vnitřní

Ministr obrany
Strategie vnější
bezpečnosti vojenská

vláda

Ministr vnitra

Bezpečnostní strategie
Bezpečnostní rada
státu

Výbor
pro obranné plánování

Strategie vnitřní
bezpečnosti a
veřejného pořádku

Výbor pro
civilní nouzové plánování
Metodiky plánování
NCO NZO BRNO

zdravotnictví
(koncept schválený BRS 3.dubna 2007
usnesením č.9)

• Schopnost správních úřadů
a
poskytovatelů zdravotnických služeb,
včetně ochrany veřejného zdraví, zajistit
odborně způsobilými pracovníky
nezbytnou zdravotní péči obyvatelstva za
mimořádných situací podle
připravených scénářů
a
schválených postupů při vnitřní
i vnější operabilitě systému …

Ústava České republiky
č.1/1993 Sb.

Ústavní zákon o
bezpečnosti ČR
č.110/1998 Sb.

Základní listina práv a svobod
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.

Zákon o zřízení
ministerstev a
jiných ústředních
org. st .spr.
č.2/1969 Sb.

Zákon o krizovém
řízení
č.240/2000 Sb.

Zákon o zajišťování
obrany ČR č.222/1999
Sb.

Zákon o obcích
č.128/2000 Sb.

Zákon o hospodář.
opatřeních pro
krizové stavy
č.241/2000 Sb.

Zákon o ozbrojených
silách ČR
č.219/1999 Sb.

Zákon o krajích
č.129/2000 Sb.

Zákon o IZS
č.239/2000 Sb.

Zákon o hlavním
městě Praze
č.131/2000 Sb.

Zákon o Policii

č.273/2008 Sb.

Zákon o prevenci
závaž. havárií
č.353/1999
č.59/2006 Sb.
Sb.

Zákon o HZS
č.238/2000 Sb.

Atomový
zákon
č.18/1997 Sb.

Zákon o rozsahu
branné povinnosti
č.218/1999 Sb.

Zákon o zdrav. záchranné
službě
č. 374/2011Sb.

Zákon o
vodách
č.254/2001 Sb.

Zákon o požární
ochraně
č. 133/1985 Sb.

a další tzv.
průřezové
zákony

• Systém krizové řízení a krizové plánování =
odborné zázemí pro plánování,
přípravu,koordinaci a sjednocení
•
– orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících
fyzických osob při jejich přípravě na řešení KS
– Zdravotnické záchranné služby a zdravotnických
zařízení, které zabezpečují poskytování neodkladné
zdravotní péče a příslušných orgánů zajišťujících
ochranu veřejného zdraví
– Přípravy obyvatelstva na řešení MU a KS
– Spolupráce OKŘ se soukromým sektorem
– PRIORITA : sjednocování opatření a nástrojů
krizového plánování a obranného plánování s
ohledem na :
• optimální využívání prostředků veřejných rozpočtů,
• Efektivní plánování a využívání schopností :
– orgánů veřejné správy
– sil a prostředků OS aBSČR_2011_ŠKM_OSKPZ
BS, i zdrojů soukromého sektoru
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Typy KS (23)
ostatní ( KÚ a jeho zdravotnictví ) je
konkretizují na své podmínky !!!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Dlouhodobá inverzní situace
Povodně velkého rozsahu
Jiné živelní pohromy
Epidemie – nákazy osob
Epifytie – nákazy polních kultur
Epizoofie – nákazy zvířat
Radiační havárie
Havárie NŠ velkého rozsahu
Jiné technické havárie
Narušení hrází – zvláštní
povodně
11) Znečištění vody,půdy,ovzduší
12) Narušení fin.a deviz.hospod.
13) Narušení dodávek ropy

14) Narušení dodávek elektr., plynu,
tepla
15) Narušení dodávek potravin
16) Narušení dodávek pitné vody
17)Narušení dodávek léči a zdrav.
materiálu
18)Narušení funkčnosti dopravy
19)Narušení funkčnosti veřejných
telekomunikačních vazeb
20)Narušení funkčnosti veřejných
informačních vazeb
21)Migrační vlny velkého rozsahu
22)HPO mimo epidemie
23)Narušení zákonitosti
+ Národní pandemický plán

Krizový management
• Systém účelových činností soustředěných na
zvládnutí mimořádných nebo krizových situací,
a to pracovníky státní správy a samosprávy
- manažery – odpovědnými za určitou
(svěřenou jim) oblast …ve zdravotnictví
resortní krizový management
• Je součástí obecného managementu a je
uplatňován výhradně při
– řešení preventivních opatření (plánování)
– zvládání (řízení)
• mimořádných událostí (vyhlášení poplachového
stupně)
• nebo krizových situací (vyhlášení krizového
stavu).

Krizovým managementem
zdravotnictví
• se rozumí pro potřeby krizové
připravenosti
• účelové seskupení vedoucích
a řídících pracovníků,
• nezbytných pro řešení následků
• mimořádných událostí
a
krizových situací
• na zdravotní stav zasažené populace

Výstavba KM resortu
• V čele krizového managementu je z titulu své
funkce vedoucí pracovník – vedoucí odboru
zdravotnictví krajského úřadu, ředitel
zdravotnického zařízení - odpovědný za
správný chod instituce v systému poskytovaní
zdravotních služeb v souladu s jeho posláním
(ve smyslu oprávnění k poskytování zdravotních
služeb – zákon č. 372/2011 Sb.).

Odpovědnost vedoucího
pracovníka
• V jeho působnosti je zajišťování úkolů
resortu v oblasti bezpečnosti, včetně
institucionalizace krizového
managementu
instituce,prostřednictvím aktů řízení :
–
–
–
–

- Statut instituce,
- Organizační řád,
- Pracovní řád
- a další vnitřní předpisy

Řízení krizového
managementu
• svěřeno statutárnímu zástupci instituce,
v jehož působnosti činnost pracovního
orgánu – krizový štáb
• - vedoucí odboru zdravotnictví
KÚ
• - ředitele poskytovatele zdravotnických
služeb,
• - ředitel OOVZ (KHS).

Krizový štáb
• Členy krizového managementu instituce jsou
řídící a vedoucí pracovníci, kteří odpovídají
statutárnímu zástupci za chod instituce
v souladu s posláním, postavením a místem
instituce v systému poskytování zdravotní péče
• Sestavu vedoucích a řídících pracovníků
instituce doplňuje lékařská odbornost,
ošetřovatelská odbornost a provozní
odbornosti, aby byla zajištěna funkčnosti a
chod instituce

• Funkci sekretariátu štábu krizového
managementu plní tajemník krizového
managementu.
• Tuto funkci vykonává určený zdravotnický
pracovník instituce, tj. pracovník s ukončeným
zdravotnickým vzděláním – základní předpoklad
pro výkon funkce, doplněný o resortní přípravu
k způsobilosti – školou krizového managementu
resortu, v rozsahu 1,0 pracovního místa

Vedoucí pracovník

Vedoucí
pracovníci

Krizový
štáb

Sekretariát KŠ
– odborný útvar
(KM)

Ostatní řídící vedoucí
pracovníci organizačních
složek instituce – primáři,
vedoucí sestry, staniční sestry
…..

Krizová infrastruktura instituce výseč – nositel nezbytné ZP
Standardní organizační struktura instituce – v rozsahu
zřizovacích listin a organizačních řádů,popř.dalších

Přímé řízení

Řízení příprav

Odborné
v rozsahu
pověření KŠ

Bezpečnostní strategie
České republiky

Krizová legislativa
České republiky
Dokumenty BRS a
plánovacích výborů BRS

Ředitel
ZZ
MANAGEMENT
ZZ

KŠ
ZZ

Koncepce krizového řízení
resortu zdravotnictví
ÚKM ZZ
-

sekretariát
KŠ ZZ

Krizová infrastruktura ZZ

Typologie masivního postižení osob
1.Mechanická postižení
2.Termická postižení
3.Intoxikace a chemická postižení
4.Radiační postižení
5.Infekční postižení
6.Mixtová postižení
7.Psychická postižení
8.Válečná postižení

Potřeby a požadavky
místně příslušného
správního úřadu

Účelná restrukturalizace
ZZ
prostřednictvím
TRAUMAPLÁNU ZZ
pro potřeby
HAVARIJNÍHO PLÁNU
správního celku
a
PLÁNU KRIZOVÉ
PŘIPRAVENOSTI ZZ
Pro potřeby KP správního
celku

MEDICÍNA KATASTROF

KRIZOVÝ MANAGEMENT
RESORTU

Mechanická postižení
Termická postižení
ORGÁNY
ORGÁNY
ŘÍZENÍ
krizové
KRIZOVÉHO
připravenosti
ŘÍZENÍ
resortu
RESRTU

DISASTER
MANAGEMENT

Intoxikační- postižení
Chemická
intoxikační postižení
Chemická
postižení
Infekční postižení
Radiační postižení
Radiaační
postižení
Infekční postižení
Mixtová
postižení
Psychická postižení
Válečná postižení

NÁSTROJE
KRIZOVÉHO
ŔÍZENÍŔÍZENÍ
Krizové
RESORTU
připravenosti
resortu

KRIZOVÁ INFRASTRUKTURA RESORTU
v liniích poskytovatelů zdravotní péče
Ambulantní
Neodkladné – PNP,NNP
Nemocniční
Ochrany veřejného zdraví - epidemiologie a hyg.
Krizová logistika

Druhé, doplněné a přepracované vydání :
Pokorný Jan et al., Galén 2010;
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