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Válka má ničivé dopady na zdraví obyvatel. Důsledky války jsou vícerozměrné, ovlivňují život 
společnosti zdravotnickou infrastrukturu a také zdravé životní prostředí. Spolu 
s okamžitými/bezprostředními a dlouhodobými dopady na fyzické a duševní zdraví všech 
zúčastněných mají důsledky války největší dopady na zranitelné a marginalizované skupiny 
obyvatel [1-3]. Kromě toho válka a ozbrojené konflikty násilně vysídlují obyvatelstvo, a to 
způsobuje další problémy v oblasti public health s ohledem na vysídlování, útěk a/nebo následnou 
migrační vlnu. Asociace škol veřejného zdravotnictví (ASPHER) připomíná útočící armádě její 
závazek k humanitárnímu právu Organizace spojených národů a rezoluci WHO O útocích na 
zdravotní péči [4], jejímž cílem je zajistit, že základní život-zachraňující zdravotní služby, včetně 
public health, jsou poskytovány postiženým populacím bez překážek, či hrozby násilí. 

Public health vychází z pro-mírového přístupu, jak již dříve ASPHER nastínil v pozičních 
dokumentech, které se týkaly událostí v souvislosti s porušováním práv v Turecku vůči 
zdravotnickým pracovníkům, kteří se postavili na odpor proti vojenské operaci v Afrínu [5, 6], 
v rámci izraelsko-palestinského konfliktu [7] a role škol veřejného zdravotnictví pří budování 



míru. ASPHER důrazně odsuzuje vojenskou akci proti Ukrajině, která si vyžádala ztrátu 
lidských životů a zničila občanskou infrastrukturu. Jsme solidární s ukrajinským lidem, stejně 
tak jako s ruskými občany, kteří s touto agresí nesouhlasí. ASPHER vyjadřuje své nejhlubší 
znepokojení nad dopadem války na zdraví, na blaho ukrajinského lidu a na další potenciální 
obětí, jakož i na evropské i mezinárodní společenství. 

Školy veřejného zdravotnictví jsou subjekty schopné podporovat občanskou společnost kritickými 
dovednostmi a kompetencemi během válečného konfliktu. Školy veřejného zdravotnictví jsou 
mimo jiné důležitým partnerem národních a mezinárodních zdravotnických organizací.  

ASPHER je síť reprezentující školy veřejného zdravotnictví a další vzdělávací instituce 
v oblasti public health po více než 50 let. Je důvěryhodným zdrojem odborných znalostí, 
solidarity, podpory a spojenectví pro školy veřejného zdravotnictví a další pracovníky 
v oblasti  public health postižených zemí. Vedena principy budování míru[8], ASPHER 
podniká následujících 5 kroků: 

1) Zajištění a šíření faktů: ASPHER vytváří snadno dostupné mapování znalostí, kompetencí 
a schopností, které jsou důležité pro školy veřejného zdravotnictví a další instituce veřejného 
zdraví v podmínkách válečného konfliktu. Patří mezi ně, reakce na mimořádné události a 
operace, včetně problematiky životního prostředí a infrastruktury, dále otázky dozoru a 
hlášení v oblasti veřejného zdraví v místech konfliktu, otázka zdraví uprchlíků, řízení 
pandemie   Covid-19 [9]; dále riziko zvýšeného výskytu dalších infekční onemocnění v 
důsledku rozpadu dosavadní infrastruktury, koordinované úsilí s vojenským personálem 
v zájmu ochrany veřejného zdraví; revize protokolů a kompetencí v oblasti radiační ochrany, 
jaderných explozí či úniků a jak ochránit zdraví populace v těchto situacích. Pro podporu 
efektivní implementace těchto kompetencí a dovedností ASPHER posiluje již existující 
spolupráci v rámci sítě škol veřejného zdravotnictví, a to konkrétně prostřednictvím sdílení 
programů vědecké spolupráce, výměny vědeckých pracovníků, distanční vzdělávání a 
dalšími formami elektronického vzdělávání, odborné poradenství na komunitní, národní i 
mezinárodní úrovni, jako je například United Nations Health Cluster in Ukraine.  

2) Diplomacie, mediace a transformace konfliktu: ASPHER již začal a dále bude pokračovat 
v propojování škol veřejného zdravotnictví a odborníků v oblasti public health z válkou 
zasažených oblastí a sousedících zemí. Cílem je pomoci udržovat spolupráci mezi školami 
veřejného zdravotnictví pro efektivní a vhodné odpovědí na výzvy v oblasti veřejného zdraví. 
ASPHER vytvoří prostor pro hlasy z Ukrajiny a lidem z postižených oblastí, aby sdíleli své 
zkušenosti prostřednictvím komunikačních kanálů Asociace, např. měsíční newslettry, či 
platformy sociálních medií. 

3) Solidarita a podpora: Zvláštní pozornost bude věnována mobilizaci sítí praktické podpory 
pro občany Ukrajiny. Zaprvé, hostování vědeckých pracovníků a studentů z rizikových oblastí 
ve školách veřejného zdravotnictví, které jsou členy asociace. ASPHER se aktivně podílí na 
propojování vědeckých pracovníků z postižených oblastí, usnadňuje výměnu se školami, 
které mají zkušenosti s hostováním vědců z rizikových oblastí. Asociace poskytuje zdroje pro 
potenciální partnerské organizace (např. Scholars At Risk, Scholar Rescue Fund, CARA in 
the UK, Philipp Schwartz Initiative in Germany, PAUSE in France). Zadruhé, ASPHER 
zmobilizuje své odborné znalosti v oblasti zdraví uprchlíků a bude podporovat státy, které 
budou s největší pravděpodobností přijímat velké množství uprchlíků, a to na delší časové 
období. Toto úsilí bude rovněž zahrnovat vyjádření solidarity s mírovými aktivisty v Rusku. 

4) Využití nadřazených cílů souvisejících se zdravím:  Aktivní monitorování a dokumentování 
porušování lidských práv s pravděpodobnými důsledky na zdravotní stav populace a jeho 
zhoršování. 



5) Nesouhlas a nespolupráce: ASPHER opakuje svůj postoj, že bude vystupovat proti 
jakýmkoliv aktivitám narušujícím budování míru a nebude spolupracovat s institucemi, které 
jsou spojovány s porušováním práv. 

Pro účelnou koordinaci těchto aktivit se ASPHER rozhodla vytvořit pracovní skupinu 
monitorující dopady na public health na Ukrajině s cílem poskytnout základní informace pro 
prevenci, připravenost a reakci na ozbrojený konflikt. 

Tato iniciativa je přirozenou součástí mise ASPHER k podpoře „zdravé a mírumilovné 
společnosti“, založené na hodnotách sociální odpovědnosti a ekvity ve zdraví. Pochopení 
situace v rámci public health rozšiřuje pozornost za hranice bezprostředních zdravotních a 
humanitárních aspektů konfliktu. I když jsou nesmírně důležité, tak nestačí. Sociální, 
ekonomické a environmentální determinanty zdraví musí být zdůrazněny, tak aby se vytvořila 
udržitelná odpověď One Health, posilující místní kapacity se znalostí potřeb místních komunit. 
ASPHER vyzývá své členy, partnery, spojence a sítě, aby podpořili tyto aktivity a spojili naše 
úsilí s konečným cílem účinné reakce public health reakce na válku proti Ukrajině. 

†The task force is open to all ASPHER member schools. Please contact ASPHER secretariat 
at office@aspher.org if representative(s) of your institution wish to contribute. ASPHER 
invites our members to develop translations of this statement to disseminate widely in 
English and local languages.   
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