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Na základě Usnesení vlády Českérepubliky č.682 ze dne 1,4. září2OL!, vsouladu sobecně
závaznými právními předpisy, Pandemickým plánem Českérepubliky a vnitřními normami
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) vydávám tuto směrnici pro
případ pandemie chřipky, čijinéhozávažného infekčníhoonemocnění.

t.

V souladu se shora citovaným usnesením, Pandemickým plánem Českérepubliky a
zmíněnými právními předpisy ustavuji Krizový štáb LF UP pro případ pandemie
chřipky, nebo jiného závažného infekčníhoonemocnění. Krizový štáb LF UP má 9
členůa následující složení:
a) děkan LF UP,
b) proděkan LF UP pro záležitosti studia oboru Všeobecné lékařstvív1._
3. ročníku,
c) proděkan LF UP pro záležitosti studia oboru Všeobecné lékařstvív4.6, ročníku,
d) proděkan LF UP pro záležitosti studia oboru Zubnílékařství,
e) přednosta Ústavu preventivního lékařství LF UP,
f) přednosta Ústavu mikrobiologie LF UP,
8) tajemník LF UP,
h) vedoucí studijního oddělení LF UP,
i) předseda Krizového štábu Fakultnínemocnice Olomouc (dále FNOL).

2.

Předsedou Krizového štábu LF UP je děkan LF UP.

3.

Předseda Krizového štábu LF UP je odpovědný za jeho činnost a za sledování stavu
v oblasti pandemiÍ. Předseda Krizového štábu LF UP je povinen svolat v případě
vyhlášení ,,začátku první pandemické vlny" v Českérepublice hlavním hygienikem
Českérepubliky Krizový štáb LF UP a přijmout návrhy opatření, které předloží
rektorovi Univerzity Palackého (dále UP).

4.

Krizový štáb LF UP přijímá zejména následující návrhy opatření:
návrh na zastavenívýuky na LF UP a potažmo na celé UP,
návrh koordinace opatřenís Krizovým štábem FNOL, Krajskými epidemiologickými
komisemi a případně s Ústředníepidemiologickou komisí,
c) v návaznosti na ustanovení uvedená nížev této normě koordinuje začlenění

a)
b)

studentŮ LF UP do zdravotnických činnostísměřujících k omezení výskytu
pandemického onemocnění a k zajištěnípotřebných zdravotnických služeb při

d)
5.

6.

zvládání epidemie,
po ukončenípandemie navrhuje rektorovi UP opětovné zahájení výuky na LF UP a
potažmo celé UP.

Krizový štáb LF UP se schází dle potřeby, a to i v době, kdy nebyla vyhlášena
pandemie chřipky, či jiné nakažlivé choroby, a to za účelempřípravy příslušných
organizačníchopatření a koordinace s jinými orgány státní správy.
V návaznosti na normy vyššíprávní síly stanovím, že v případě vzniku pandemie
chřipky či jiných pandemií nastoupí studenti 5. a 6. ročníkuve studijním programu
Všeobecnélékařství a studenti 5. ročníkuve studijním programu Zubní lékařství na

výpomoc v ordinacích praktických lékařů, případně na místa určená Krizovým štábem
LF UP. Studenti 3. a 4. ročníkuprogramu Všeobecné lékařstvía studenti 3. a 4.

roČníkuprogramu Zubní lékařstvínastoupí k ošetřovatelské činnosti ve

zdravotnických zařízeních, která stanoví Krizový štáb LF UP, zejména pak do FNoL.

7.

Nesplnění ustanovení předchozího odstavce bez řádného odůvodnění, zejména pak
zdravotními dŮvody, je považováno za nesplnění studijních povinností a vůčitěmto
studentů m budou vyvozována od povídajícídisci pli nárn í opatřen í,

8.

Krizový Štáb LF UP bude svou činnost koordinovat s Krizovým štábem FNOL.

9.

Závěrečná ustanovení:
a) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání, tj. podpisu děkanem LF, a
účinnostidnem zveřejnění na webových stránkách LF.

b)

Tímto se rušíSměrnice děkana LF UP č. LF
listopadu 2009.
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V Olomouci dne 3. září 2OL2
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prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP

