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WYTYCZNE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
do działań publicznej słuŜby zdrowia podległej Samorządowi Województwa Lubuskiego w przypadku
wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, zagroŜenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny na 2012 rok.

Opracowano na podstawie kompetencji i uprawnień wynikających w szczególności z:
• art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami);
• § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków
i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej słuŜby zdrowia
na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r.
Nr 143, poz. 1515 z późn. zm.);
• zarządzenia nr 262 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie opracowania
planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez jednostki organizacyjne
publicznej i niepublicznej słuŜby zdrowia oraz jednostki samorządu terytorialnego;
•

wytycznych Wojewody Lubuskiego z dnia

9 stycznia 2012 roku, dotyczących zasad

przygotowań sektora ochrony zdrowia do działań w roku 2012 w przypadku wystąpienia
zdarzeń nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny.
Do najwaŜniejszych przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi w zakresie
ochrony zdrowia, realizowanych przez podległą Samorządowi Województwa Lubuskiego słuŜbę
zdrowia, naleŜy zaliczyć:
• opracowanie planów przygotowań obronnych słuŜby zdrowia, które obejmują przygotowanie
bazy szpitalnej;
• planowanie rozwijania dodatkowych łóŜek szpitalnych oraz wydzielania rozwiniętej bazy
łóŜkowej dla potrzeb słuŜb mundurowych;
• aktualizację planów przygotowań obronnych jednostek słuŜby zdrowia przez wytypowane
jednostki słuŜby zdrowia podległe Samorządowi Województwa Lubuskiego, w tym na rzecz
Wsparcia Państwa – Gospodarza (HNS);
• planowanie oraz prowadzenie szkolenia obronnego;
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• prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych, zgodnie z opracowanym planem;
•

inspirowanie działań powodujących racjonalne gospodarowanie rezerwami państwowymi
produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

ZałoŜone cele zamierza się osiągnąć poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1. W zakresie przedsięwzięć dokumentacyjno-planistycznych i organizacyjnych:
a) Opracowanie planów przygotowań publicznej słuŜby zdrowia przez jednostki słuŜby zdrowia
podległe Samorządowi Województwa Lubuskiego i zobowiązane do realizacji zadań obronnych
zgodnie z treścią Instrukcji opracowania planów wydzielenia łóŜek dla słuŜb mundurowych,
stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 262 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie opracowania planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez
jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej słuŜby zdrowia oraz jednostki samorządu
terytorialnego;
b) Dokonywanie korekt i uzupełnień w planach przygotowań publicznej słuŜby zdrowia na potrzeby
obronne państwa, opracowanych przez szpitale w zakresie wykorzystania przydzielonych
i utrzymywanych zestawów medycznych do poszerzenia bazy szpitalnej;
c) Definiowanie przez zakłady opieki zdrowotnej moŜliwości samodzielnego działania w zakresie
zapewnienia własnej obsługi administracyjno-gospodarczej i technicznej, dotyczącej potrzeb:
diagnostycznych, laboratoryjnych, sterylizacyjnych, Ŝywieniowych i pralniczych oraz zawierania
w razie potrzeby stosownych umów z określonymi usługodawcami, takŜe poprzez nałoŜenie na
nich - w drodze decyzji administracyjnych - obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności
(świadczenia);
d) Dokonanie w jednostkach słuŜby zdrowia, we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień,
przeglądu posiadanych przez ich pracowników przydziałów mobilizacyjnych, z uwzględnieniem
aktualności, faktycznych potrzeby Sił Zbrojnych oraz wymaganej specjalności na danym
stanowisku;
e) Reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej słuŜby wojskowej w czasie wojny;
f) W przypadku zmian w statutach i regulaminach organizacyjnych jednostek ochrony słuŜby
zdrowia, wykonujących zadania obronne, umieszczenia zapisów obligujących do realizacji
zadań obronnych;
g) BieŜące aktualizowanie planów działania szpitali na wypadek katastrof i klęsk Ŝywiołowych,
a w szczególności: planów ewakuacji, zasad współdziałania słuŜb ratowniczych i obrony
cywilnej;
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h) Zapewnienie właściwej obsady stanowisk ds. obronnych w zakładach opieki zdrowotnej;
i)

Zabezpieczenie logistyczne potrzeb szpitala na poziomie zapewniającym właściwe
funkcjonowanie placówki.

2. W zakresie przedsięwzięć słuŜby zdrowia w obronie cywilnej:
a) Aktualizowanie planów obrony cywilnej jednostek słuŜby zdrowia oraz współdziałanie
z nadrzędnymi organami obrony cywilnej w zakresie zapewnienia pomocy medycznej ludności
w czasie zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym oraz w sytuacjach kryzysowych;
b) BieŜąca aktualizacja planów reagowania kryzysowego oraz instrukcji postępowania
w sytuacjach nadzwyczajnych, doskonalenie współdziałania z organami administracji rządowej,
cywilnej i wojskowej mające na celu poprawę przygotowania szpitali do udzielania pomocy
medycznej w warunkach zwiększonego napływu poszkodowanych, rannych i chorych;
c) Współdziałanie ze słuŜbami sanitarno-epidemiologicznymi województwa w zakresie
zabezpieczenia

przeciwepidemicznego

ludności,

przygotowanie

bazy

szpitalnej

oraz zapewnienie niezbędnej obsługi medycznej poprzez:
•

doskonalenie współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie
realizacji zadań obrony cywilnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny,

•

doskonalenie systemów alarmowania personelu w przypadku zaistnienia zdarzeń
o charakterze nadzwyczajnym,

•

zapewnienie realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych dla formacji obrony cywilnej;

•

tworzenie warunków do izolacji lub kwarantanny poprzez przygotowanie obiektów
oraz dobór odpowiednich kadr medycznych,

•

prowadzenie prac planistycznych mających na celu podjęcie skutecznych działań w chwili
zaistnienia zagroŜenia pandemią grypy lub wystąpieniem masowych zachorowań
na wysoce zjadliwą grypę;

d) Prowadzenie analizy mającej na celu ocenę przygotowania jednostek słuŜby zdrowia
podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego do rozszerzenia bazy łóŜkowej;
e) Zapewnienie warunków umoŜliwiających wykorzystanie zastępczych źródeł energii oraz innych
mediów niezbędnych do realizacji zadań obronnych;
f) Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi z terenu
szpitala w przypadku wystąpienia zagroŜeń oraz bieŜąca aktualizacja stosownych planów.
g) Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej na terenie szpitala mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom szpitala.
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3. W zakresie szkolenia obronnego, kontroli i sprawozdawczości oraz przestrzegania tajemnicy
państwowej i słuŜbowej:
a) Prowadzenie systematycznego szkolenia personelu medycznego szpitala w zakresie: działań
w sytuacjach nadzwyczajnych, profilaktyki i przeciwdziałania skaŜeniom i zakaŜeniom
powstałym w następstwie katastrof chemicznych, ataku bioterrorystycznego lub choroby
zakaźnej oraz zagroŜeń kryzysowych i wojny;
b) Terminowe przesyłanie wymaganych przepisami danych, niezbędnych do opracowania „Planu
przygotowań publicznej słuŜby zdrowia podległej Samorządowi Województwa Lubuskiego na
potrzeby obronne państwa”;
c) Prowadzenie postępowań sprawdzających dopuszczających do informacji niejawnych osób
odpowiedzialnych

za realizację zadań na potrzeby obronne państwa, zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Załącznik 1 na 5 arkuszach:
Plan zasadniczych przedsięwzięć obronnych jednostek słuŜby zdrowia podległych Samorządowi
Województwa Lubuskiego oraz działań w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym
w 2012 roku.

