Zdravotnická pomoc
pro Ukrajinu
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Reakce MZ
• Zasedá krizový štáb MZ (2x a víckrát týdně)
• Zástupci MZ jsou součástí ÚKŠ a NACPU
(koordinační mechanismus řízený GŘ HZS ČR)
• 3 základní úkoly :
• Humanitární zdravotnická pomoc
• Zajištění přístupu k péči pro aktuálně příchozí
• Zajištění dostupnosti péče v případě velkého
počtu uprchlíků

I. Humanitární zdravotnická
pomoc
• Postup vychází z pokynů MV ( ÚKŠ)
• Ukrajina přijímá jen to, o co si řekne
nevyžádané dary je
logisticky zatěžují a zůstanou nevyužité
• Požadavky Ukrajina dává prostřednictvím EU, NATO, či
bilaterálně
• Požaduje zásadně velké objemy
Zdravotnická pomoc má specifika:
• Musí být zajištěn distribuční řetězec, u některých (opiáty) i
povolení vývozu
• Musí být předáno cestou EU po souhlasu Ukrajiny
• Informace na webu MZ

I. Humanitární zdravotnická
pomoc
Dohoda s MV: Informace na webu MZ
Dary velkých objemů ukrajina@mzcr.cz
• MZ vyhodnotí, pošle MV /MZV k dalšímu postupu
• MZ vyhodnotí i návrhy zaslané na MV
• Dary jednotlivých poskytovatelů, odborných společností, univerzit –
nejsou v tento okamžik vhodné
• Ukrajina bude čelit dlouhému konfliktu a ještě delší obnově – pomoc se
bude hodit stále
• Některé typy pomoci jsou vhodnější k poskytnutí v ČR pro příchozí
uprchlíky (zdravotnické prostředky, postele, …)
• Fakultní nemocnice požádány, aby dary neorganizovaly
• Individuální dary jsou MZ i MV směřovány na neziskové organizace
www.nasiukrajinci.cz

II. Zajištění přístupu k péči
•

Občané Ukrajiny mohou do ČR pouze na základě pasu a pobývat zde
mohou 90 dní bez víza – musí však mít komerční pojištění

•

Ve spolupráci s MV a pojišťovnami bylo dohodnuto následující:

•

•

Nově příchozí požádají MV o dlouhodobé vízum za účelem strpění
na území = tímto okamžikem se stávají státními pojištěnci

•

Je velmi pravděpodobné, že EU aktivuje tzv. režim dočasné ochrany
= aktivace zákona 221/2003 Sb. o dočasné ochraně cizinců
– od stanoveného data je vybraná skupina cizinců státními pojištěnci

•

Pokud k tomuto nedojde, pracuje MZ s MV na legislativní úpravě
(lex Ukrajina) zaručující získání statutu státního pojištěnce u víza
strpění zpětně (od doby příchodu na území)

Po dohodě pojišťoven mohou státní pojištěnci i k oborovým /
zaměstnaneckým pojišťovnám

II. Zajištění přístupu k péči
•

Pod koordinací krajů – hotspoty pro příchozí – MV + pojišťovny a další
dle rozhodnutí kraje

•

Poskytovatelé požádáni dopisem ministra o poskytování péče „zdarma“
– zaznamenají si údaje pacienta; pro ty, kteří si ještě nevyřídili vízum
strpění. S VZP je řešena následná úhrada

•

Do sítě PLDD / VPL bude zaslán očkovací kalendář Ukrajiny + míra
proočkovanosti

•

S distributorem je zjišťován stav zásob očkovacích látek, EU případně
nabízí mechanismus pomoci

•

Web MZ v ukrajinštině a ruštině

•

Komunikační karty v ukrajinštině a ruštině

•

Linka 1221 – provolba 8 (zdravotní péče pro občany Ukrajiny) –
základní informace

II. Zajištění přístupu k péči
•

ÚZIS připravuje přehled, kolik nových pacientů je hraničních pro
existující síť dle krajů

•

ke komunikaci dále využíváme Národní dispečink lůžkové péče

•

V případě velkého počtu příchozích bude třeba centrální koordinace –
MZ začalo pracovat na využití systémů a postupů vybudovaných v době
covid-19 (redistribuce, výpomoc v zařízeních ministerstva vnitra, atd.)

•

MZ bude mít přístup k evidenci osob z údajů MV (pro pojišťovny) ,
zároveň budeme mít informace o tom, kolik příchozích jsou zdravotníci

III. Aktuální úkoly
•

Příprava na převzetí raněných a závažně nemocných pacientů ze států
hraničící s Ukrajinou

Děkuji za pozornost!

