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Zásadní rozhodnutí k ukončení násilností proti zdravotní péči

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Dne 3.května 2016 se Rada bezpečnosti OSN zabývala útoky na poskytovatele
zdravotní péče, k nimž dochází za ozbrojených konfliktů. Jednání se účastní prezident
Mezinárodního výboru Červeného kříže P. Maurer a předsedkyně organizace Lékaři
bez hranic J. Liu.
Mezinárodní výbor ČK spolu s partnery sdruženými v iniciativě Zdravotní péče v nebezpečí
(Health Care in Danger) předložil Radě bezpečnosti návrh rezoluce, jejímž obsahem je
znovupotvrzení závazků z mezinárodního humanitárního práva a přijetí opatření
k předcházení porušování mezinárodního humanitárního práva v oblasti ochrany
zdravotníků, zdravotnických zařízení a nemocných. Rezoluce č.S/RES/2286 byla RB OSN
přijata jednomyslně.
Iniciativa navazuje na společné prohlášení generálního tajemníka OSN a prezidenta MVČK
„Svět v bodě obratu“ i provolání „Zastavte násilí, chraňte zdravotní péči“ , o nichž jsme
v loňském roce informovali.
V souvislosti s přijetím dnešní rezoluce Rady bezpečnosti OSN adresovali účastníci a
partneři iniciativy Zdravotní péče v nebezpečí otevřený dopis všem členským státům OSN,
v němž vyzývají mezinárodní společenství, aby se připojilo k dnešní rezoluci RB OSN (text
dopisu připojujeme). Signatářem dopisu je i Český červený kříž.
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Otevřený dopis
Zásadní rozhodnutí k ukončení násilností proti zdravotní péči
Všem členským státům OSN
Nadále bijeme na poplach. Mnoho zdravotníků bývá zabito či zraněno při poskytování
zdravotní péče raněným a nemocným mužům, ženám a dětem během ozbrojených konfliktů.
Bezpočtu z nich bývá bráněno ve výkonu jejich poslání.
Musíme učinit více pro ně i pro civilní obyvatelstvo zasažené nepřijatelnými podmínkami. Jde
doslova o otázku života a smrti.
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Jsou nutná rozhodná opatření – musí být zastaveno násilí proti poskytovatelům zdravotní
péče, ukončeno bombardování nemocnic a ničení sanitek, neboť to vše brání potřebným v
přijetí život zachraňující péče. Tyto násilné činy zhoršují dopad války na obyvatelstvo, působí
nárůst počtu mrtvých a zdravotně postižených, vyšší nemocnost a větší tělesné i duševní
utrpení. Tyto důsledky se budou projevovat po desetiletí. Nastal čas znovupotvrdit, že války
mají své hranice.
Právě proto my, členové a partneři iniciativy „Zdravotní péče v nebezpečí (Health Care in
Danger)“, vítáme rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN přijmout rezoluci v této záležitosti. Tato
rezoluce představuje životní příležitost – takovou, která nesmí být promarněna.
Dnes, 3.května 2016, vyzýváme všechny členské státy OSN, aby upřímně podpořily opatření
uvedené v Rezoluci RB OSN č. S/RES/2286 a ta, která zpracovala iniciativa „Health Care in
Danger“.
V souvislosti s dnešní rezolucí RB OSN apelujeme na všechny členské státy OSN, aby
znovupotvrdily významnost mezinárodního humanitárního práva – významného odvětví
práva přinášejícího lidskost do nelidských situací. Zvláště pak vyzýváme všechny členy OSN
k přijetí takových opatření na ochranu poskytování zdravotní péče, která zajistí větší soulad
jednání s mezinárodním humanitárním právem.
Vlády by měly prověřit národní legislativu a – ukáže-li se to nezbytným – doplnit ji o normy
bránící násilí vůči pacientům, zdravotníkům, zdravotnickým zařízením a přepravním
prostředkům. Zdravotnický personál je přítomen v místech konfliktů proto, aby ošetřoval
raněné a nemocné – bez ohledu na jejich příslušnost a pouze na základě jejich potřeby
zdravotní péče. Nesmí být postihováni za výkon svého povolání. Tito obětaví profesionálové
hrají klíčovou roli při vnášení principu humanity do války.
Je nezbytné, aby ti, kteří napadají zdravotnické jednotky a personál nebo brání
v poskytování zdravotní péče, byli vzati k zodpovědnosti a předáni spravedlnosti. Vyzýváme
k přijetí příslušných opatření k tomuto účelu – například zakotvení trestních, disciplinárních
nebo správních trestů do národní legislativy.
Žádáme státy, aby zajistily, že jejich domácí zákonodárství vztahující se na zdravotnický
personál, včetně trestního práva, je v souladu s jeho etickými povinnostmi a že dostatečně
chrání nezávislosti a nestrannost poskytování zdravotní péče.
Dalším klíčovým opatřením je revize vojenských pravidel nasazení, operační praxe a
postupů, aby zahrnovaly doporučení a opatření na ochranu poskytování zdravotní péče a
aby vojenský personál v nich byl odpovídajícím způsobem vyškolen. Naléhavě žádáme státy,
aby splnily tento závazek.
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Iniciativu „Health Care in Danger“ vede Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného
půlměsíce a podporují ji odborníci a pracovníci různého zaměření včetně těch, kteří pracují
na frontových liniích, působí ve veřejné správě, ozbrojených silách, humanitárních
agenturách, mezinárodních profesních sdruženích a zdravotních službách. Společně
musíme formulovat věcná doporučení a nalézat praktická opatření, která – pokud budou
uskutečněna všemi zúčastněnými – přispějí ke zvýšení ochrany zdravotnických služeb v
ozbrojených konfliktech a jiných mimořádných situacích.
Se členy Rady bezpečnosti OSN jsme sdíleli dokument nastiňující etické principy
poskytování zdravotní péče v době ozbrojených konfliktů a jiných mimořádných situacích. Byl
přijat loni šesti velkými zdravotnickými organizacemi reprezentujícími více než 30 milionů
zdravotníků s cílem chránit pacienty a ty, kteří jim poskytují zdravotní péči.
Klíčovým cílem etických principů je zajistit, aby zdravotničtí pracovníci nebyli nuceni
postupovat v rozporu s etickými standardy zdravotnického povolání. Jejich primárním úkolem
je chránit tělesné a duševní zdraví a mírnit lidské utrpení, a to bez jakéhokoli nepříznivého
rozlišování. Pacient je pacientem bez ohledu na to, odkud pochází či na které straně bojuje.
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Důrazně vyzýváme všechny členské státy OSN, aby vzaly v úvahu doporučení vypracovaná
iniciativou „Health Care in Danger“ a etické principy v budoucích mnohostranných
iniciativách.
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN je důležitým signálem. Uznává důležitost mezinárodního
humanitárního práva a zejména nedotknutelnost poskytování zdravotní péče v době
konfliktu. Členové RB OSN prostřednictvím této rezoluce ukazují světu, že násilí proti
zdravotní péči je vážným humanitárním problémem vyžadujícím řešení na nejvyšší úrovni a
nezbytnou akci ke znovupotvrzení Ženevských úmluv, jichž jsou smluvními stranami.
Vyzýváme všechny členské státy OSN, aby reagovaly na naši výzvu a připojily se k členům
RB OSN v potvrzení svého pevného odhodlání zastavit násilí proti zdravotní péči. V době
války je a musí být místo pro lidskost.
***
Signatáři dopisu:



















Afghánský červený půlměsíc
Argentinský červený kříž
Australský červený kříž
Belgický červený kříž
Český červený kříž
Čilský červený kříž
Egyptský červený půlměsíc
Estonský červený kříž
Íránský červený půlměsíc
Jihosúdánský červený kříž
Jemenský červený půlměsíc
Kanadský červený kříž
Katarský červený půlměsíc
Kazašský červený půlměsíc
Kolumbijský červený kříž
Libanonský červený kříž
Malijský červený kříž
Mezinárodní federace asociací studentů lékařství
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Mezinárodní federace nemocnic
Mezinárodní rada sester
Mezinárodní výbor červeného kříže
Mezinárodní výbor vojenské medicíny
Nigerijský červený půlměsíc
Norský červený kříž
Palestinský červený půlměsíc
Senegalský červený půlměsíc
Společnost Davidovy hvězdy
Srbský červený kříž
Světová asociace pro vzdělávání lékařů
Světová lékařská asociace
Španělský červený kříž
Švédský červený kříž
Švýcarský červený kříž
Východotimorský červený kříž
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