ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Úřad ČČK
169 00 Praha 6, Rozdělovská 63

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 05.03.2022

UKRAJINA: CÍLENÁ POMOC ČČK POKRAČUJE
Český červený kříž od 24. února 2022, kdy ozbrojený konflikt vstoupil do nové,
intenzivní fáze, zintenzivňuje svou pomoc obětem války na Ukrajině.
VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Jen v tomto týdnu jsme na Ukrajině třikrát předali naši pomoc a čtvrtá vyráží. Naše pomoc
má speciální a cílený charakter – jedná se o podporu mobilních zdravotnických týmů
Červeného kříže, kterou naši ukrajinští kolegové velmi oceňují a mohou tak pokračovat
v poskytování zdravotnické péče civilnímu obyvatelstvu, která je zcela nezbytná.
Tento týden pokračovaly dodávky zdravotnického materiálu a nástrojů (desítky tisíc ks –
jde o obvazový materiál, dlahy, termofolie, zevní fixátory, potřeby pro chirurgii apod.).
Dodávat jsme začali také ochranné pomůcky pro zdravotnické týmy (vesty, přilby),
zařazujeme také zdravotnický materiál pro léčbu popálenin (dnes vyjíždí kamion s 15
paletami popáleninových setů). Ukrajinský červený kříž získá také tři nákladní automobily pro
přepravu humanitární pomoci a pět sanitek.
V přípravě je realizace další pomoci pro zdravotnické týmy Ukrajinského červeného kříže,
zahrne další ambulance, stany, nosítka, navigační přístroje.
Ukrajinský červený kříž poskytuje v souladu se Základními principy ČK&ČP pomoc všem
raněným a nemocným bez ohledu na jejich příslušnost národnostní, jazykovou či jinou.
Tento týden se naše Oblastní spolky ČČK zapojily také do pomoci ukrajinským běžencům –
jsou součástí center asistenční pomoci zřizovaných v krajích, kde se mj. podílejí na
zdravotnických dohledech, psychosociální pomoci, koordinaci dobrovolníků a podobně.
Setkáváme se však s problémem – zneužívání znaku Červeného kříže, kterým některé
osoby označují například různá vozidla. Zaznamenali jsme je v ČR, ale i v blízkosti
slovensko-ukrajinské hranice.
Zdůrazňujeme, že kromě zdravotnické služby Armády ČR, Červeného kříže a institucí,
kterým vydal ČČK výslovný souhlas, nesmí nikdo symbol Červeného kříže ani jeho
napodobeninu užívat. Jde o porušení Ženevských konvencí i zákonů ČR (zákon č.
126/1992 Sb.). Především však toto jednání, které přes sociální sítě vchází v širokou
známost, může oslabit ochranu, kterou znak Červeného kříže poskytuje zdravotníkům
v místech ohrožení – bojující strana může ztratit důvěru ve správnost používaného
označení a odejmout tak zdravotníkům působícím na Ukrajině ochranu dle mezinárodního
práva. Toto nechť si všichni uvědomí a znak Červeného kříže v žádném případě nepoužívají!
Mohou zavinit zranění i smrt našich kolegů… (více o používání znaku ČK)
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Pomoc Českého červeného kříže je financována podporou Ministerstva zahraničních věcí,
MEDEVACu, z prostředků sbírky na Fondu humanity ČČK, z darů jednotlivců a institucí.
Nově jsme např. navázali spolupráci se Skupinou Prima.
Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž
veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:

č.ú. 333999/2700, v.s. 1502
Rozhraní pro platbu on-line je dostupné na:
www.cervenykriz.eu/chci-prispet
Za příspěvky děkujeme.

Dr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK
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