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MF ČK&ČP | Mezinárodní smlouva o pandemiích
30. březen 2021
Stanovisko
Ženeva – V reakci na snahu o přijetí mezinárodní smlouvy o pandemiích
Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce podporuje
závazek Světové zdravotnické organizace a světových leaderů přijmout novou mezinárodní
smlouvu o předcházení pandemiím a reakci na ně.
Odezva na Covid-19 ukázala na současné mezery v globální spolupráci a nerovnosti
zasahující některé z nejzranitelnějších skupin obyvatel. Tato smlouva je příležitostí
k budoucímu vyřešení těchto problémů.
Je zapotřebí smělých řešení – na úrovní mezinárodního i národního práva – k tomu, aby se
předešlo opakování dnešních chyb. Musí zahrnovat jasný závazek připravenosti na všech
úrovních společnosti, včetně jednotlivých komunit, a rovný přístup k testování, očkování a
léčbě pro všechny, kteří jsou vystaveni největšímu riziku. Zdravotnický personál i
dobrovolníci musí mít zajištěny bezpečné podmínky pro poskytování život zachraňující péče
a volný přístup ke komunitám potřebných. Také musí být nejchudší a nejzranitelnější
ochráněni před ekonomickým propadem, k němuž by mohlo v důsledku reakce na pandemii
dojít.
Mezinárodní federace ČK&ČP i jednotlivé národní společnosti jsou připraveny k tomu, aby
svých zkušeností s podporou států v rozvoji a uplatňování mezinárodního práva reakce na
katastrofy po celém světě, využily a poskytly je vládám a podpořily smlouvu tak, aby
nezůstala silnou jen na papíře, ale její záměry se uskutečnily.

Doplněk ČČK
Co by měla být mezinárodní smlouva o předcházení pandemiím a reakci na ně? Záměr
sjednat takovou mezinárodní smlouvu oznámil generální ředitel WHO T. A. Ghebreyesus.
Sjednání úmluvy a otázkách v působnosti WHO je v její kompetenci, naposledy bylo využito
v roce 2003 k přijetí Rámcové úmluvy o kontrole tabáku.
Záměr úmluvy vychází z faktu, že jednotlivé státy nemohou pandemiím zcela předejít.
Mezinárodní společenství však musí být lépe připraveno a dosáhnout většího souladu v
reakcích na možné budoucí pandemie v průběhu odhalování, varování a reakce.
Úprava by měla obsáhnout tyto oblasti:
»

včasné odhalení a prevenci pandemií (monitorování rizik a sdílení informací o
nových infekcích)

»

zvyšování odolnosti vůči budoucím pandemiím (vč. zavedení víceúrovňového
systému bdělosti a varování, zvýšení odolnosti globálních dodavatelských řetězců,
globální koordinace zásob zdravotnických prostředků apod.),
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»

reakci na pandemie, zejména zajištěním všeobecného a spravedlivého přístupu k
očkovacím látkám, léčivům a diagnostice, vyšší odolnost vnitrostátních systémů
veřejné zdravotní péče.

»

posílení mezinárodního rámce – zvýšení koordinační role WHO v otázkách
globálního zdraví, jak při prevenci, tak řešení pandemií.
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__________________________________________________________________________
| www.cervenykriz.eu | info@cervenykri.eu | @CCK_Tweetuje |

