Krízová pripravenosť
zdravotníctva
Slovenskej republiky

Úvod
¾

¾

Zdravotníctvo SR – významný podsystém
bezpečnostného systému štátu, pretože vždy každá
krízová situácia nesie v sebe potenciál zachraňovania
ľudských životov a zdravia prostredníctvom poskytnutia
neodkladnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti a
to môže vykonávať len zdravotníctvo.
Bez organizovanej prípravy zdravotníctva na činnosť v
krízových situáciách nie je šanca zvládnuť extrémne
nároky na fungovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti hromadne postihnutým osobám následkami
udalosti, pre ktorú vznikla a bola vyhlásená krízová
situácia, z toho vyplýva požiadavka dosiahnuť a udržať
primeranú úroveň krízovej pripravenosti zdravotníctva
štátu.

Krízová pripravenosť zdravotníctva = garancia štátu za
poskytnutie zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v
krízových situáciách
Vyplýva z ústavy SR.
¾ Je ustanovená v príslušnej legislatíve.
¾ Zaväzuje MZ SR zodpovednosťou a oprávňuje MZ SR právomocami a
kompetenciami v tejto oblasti.
¾ Ustanovuje systém prípravy rezortu na činnosť v krízových situáciách a v
mimoriadnych situáciách.
Záver:
MZ SR zabezpečuje a vytvára podmienky pre činnosť zdravotníctva v
krízových situáciách, ustanovuje sieť poskytovateľov pre krízové situácie,
rieši koordináciu so zdravotníctvom iných rezortov, vytvára materiálne
podmienky pre zabezpečenie dostatku liekov a zdravotníckych pomôcok,
ustanovuje organizáciu a systém prípravy na krízové situácie v rezorte a
zabezpečuje finančné zdroje na celú túto oblasť.
Zdravotnícke zariadenia určené v sieti pre krízové situácie sú povinné mať
vypracovaný krízový plán – plán krízovej pripravenosti a zabezpečiť
organizovanú prípravu na svoju činnosť v krízových situáciách.
¾

Krízová pripravenosť zdravotníctva ako sieť
poskytovateľov pre krízové situácie
¾

1.

2.

Vychádzajúc z uvedených požiadaviek poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v krízových situáciách je
zabezpečované 59 posteľovými zariadeniami a 7 inými
organizáciami ktoré spoločne:
Pre krízové situácie vytvárajú a zabezpečujú lôžkovou
kapacitu v rozšírenom lôžkovom fonde pre SR v počte
30 000 lôžok.
Pre mimoriadnu situáciu alebo tiesňovú situáciu
pripravujú 20 000 akútnych lôžok. Sieť je upravená
vládnou vyhláškou o minimálnej sieti, ktorá zabezpečuje
poskytovanie akútnej a špecializovanej zdravotnej
starostlivosti.

Krízová pripravenosť zdravotníctva ako
organizácia riadenia zdravotníctva v krízových
situáciách
MZ SR
OKM

KŠ MZ SR

SOKRZ k

SOKRZ k

SOKRZ k

SOKRZ k

SČK

IMUNA

SOKRZ k

SOKRZ k

NTS

ÚVZ SR

SOKRZ k

NTS SR

SOKRZ k

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

OS ZZS SR

Krízová pripravenosť zdravotníctva ako
dokumentačná príprava plánov
¾

Plán krízovej pripravenosti zdravotníckeho zariadenia:

Je pripravený na riadenie reakcie zariadenia na krízovú alebo
mimoriadnu situáciu:
¾ Vnútorne je štruktúrovaný na organizáciu poskytovania zdravotnej
starostlivosti hromadne postihnutým osobám:
- klasickými poraneniami,
- zneužitím chemických zbraní (chemické technologické havárie),
- biologickými hrozbami (epidémie, pandémia),
- radiačnou haváriou, radiačnými a nukleárnymi hrozbami.
¾ Štruktúra krízového plánu zabezpečuje zachovanie funkčnosti
zdravotníckeho zariadenia v krízovej situácii z pohľadu jeho
zabezpečenia energetickými médiami, potravinami, pitnou vodou,
teplom, pohonnými hmotami, liekmi a zdravotníckymi pomôckami,
pracovnou silou, medicinálnym kyslíkom, krvou, riešením
komunálnych služieb a ďalšími potrebami, ktoré vytvárajú
podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
¾

Krízová pripravenosť zdravotníctva ako systém
vzdelávania a prípravy krízového manažmentu
¾ Zvyšovanie nárokov na kvalifikačné

predpoklady zamestnancov krízového
manažmentu – absolventi fakúlt krízového
manažmentu,
¾ Organizovanie vzdelávacích aktivít a
kurzov pre krízový manažment,
¾ Metodické zhromaždenia, nácviky, porady
¾ Konferencie, workshopy,
¾ Cvičenia.

Dosiahnutý stav
¾
¾
¾
¾

¾

Postupná realizácia opatrení z plánu SR na činnosť pri
vzniku udalosti podliehajúcej IHR WHO.
Zavedenie kombinovaného systému ochrany
mobilizačných rezerv pre rezort zdravotníctva.
Pokračovanie v príprave rezortu na možnú pandémiu
chrípky.
Uskutočnenie XI. (I.) ročníka medzinárodnej konferencie
medicíny katastrof v dňoch 18. – 20.6.2008 Liptovský
Ján a v rámci neho praktického ukážkového cvičenia
Bystrá.
Uskutočnenie praktického ukážkového cvičenia k
pripravenosti nemocnice Dolný Kubín na hromadný
príjem.
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