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Santrauka
Straipsnyje plėtojama nelaimėms atsparios asmens svei-
katos priežiūros įstaigos koncepcija. Sisteminės ir lygi-
namosios mokslinės literatūros turinio analizės metodų 
pagalba siekiama atskleisti mokslinėje literatūroje var-
tojamą nelaimėms atsparios asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos sampratą bei identifikuoti atsparumą didinan-
čias priemones. Ligoninių atsparumas vertinamas kaip 
dvejopas gebėjimas: išlaikyti funkcionalumą ir atkurti 
pajėgumus po ekstremalaus įvykio sukeltų nuostolių. 
Nustatyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų atspa-
rumo didinimo priemonės taikytinos visiems sveikatos 
sistemos elementams (lyderystei ir valdymui, sveikatos 
priežiūros darbuotojams, sveikatos informacinei siste-
mai, medicinos produktams ir technologijoms, paslaugų 
teikimui bei finansavimui). Konkrečiai su sveikatos prie-
žiūros paslaugų specifika susijusios reikšmingos prie-
monės yra gelbėjimo vietoje įranga, plano turėjimas ir 
vykdymas, kompleksinių priežiūros poreikių turinčių 
pacientų gabenimo įranga, vaistų valdymo strategijos, 
skubiosios medicinos pagalbos sąlygos, nelaimių komite-
tas, pagrindinių vaistų atsargų tipai ir kiekiai, skubiosios 
pagalbos lovų padidinimo pajėgumai, gerai išplėtoti ir 
lengvai keičiami pacientų priežiūros protokolai, lanksčios 
elektroninių sveikatos įrašų sistemos, skirtingų ligoninių 
koordinavimo bei tarpusavio sąveikos sistemos, tvirtų 
tiekimo grandinių suformavimas. Esminis vaidmuo ne-
laimių atvejais tenka žmogiškajam veiksniui.

Įvadas
Asmens sveikatos priežiūros sektoriaus vaidmuo yra es-

minis ne tik įprastinėmis sąlygomis užtikrinant visuomenės 
gerovę, bet ir įvairių nelaimių laikotarpiais, kai šalinami 
nelaimių  padariniai žmonių sveikatai. Dėl veiklos specifi-
kos, kaip ir kiti kritinės svarbos sektoriai,  asmens sveikatos 
priežiūra turi būti teikiama 24 valandas per parą, 365 dienas 

per metus, o asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) 
turi būti fiziškai bei socialiai atsparios, kad galėtų įveikti 
bet kokį paslaugų  paklausos padidėjimą [1]. Pastaraisiais 
dešimtmečiais tyrinėjant ligoninių atsparumą, dažniausiai 
omenyje buvo turimos su klimato atšilimu susijusios nelai-
mės – uraganai, sausros, potvyniai, žemės drebėjimai ir kitos.  
Pastarųjų kelerių metų patirtis – COVID-19 koronaviruso 
sukelta pasaulinė pandemija, kariniai konfliktai parodė, kad 
visuomenės, jos kritinės infrastruktūros bei institucijos turi 
būti kiek įmanoma geriau pasiruošusios įvairiems netikėtiems 
sukrėtimams. Šių dienų kontekste asmens sveikatos prie-
žiūros atsparumo nelaimėms tema įgauna ypatingą svarbą.

Straipsnyje nagrinėjama nelaimėms atsparios ASPI sam-
prata mokslinėje literatūroje bei būdai, kuriais gali būti di-
dinamas ASPĮ atsparumas. Objektas – nelaimėms atsparios 
ASPĮ samprata ir ligoninių atsparumo didinimo priemonės. 

Tyrimo tikslas – atskleisti nelaimėms atsparios asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos sampratą ir atsparumo didinimo 
būdus. Uždaviniai:  1) atskleisti mokslinėje literatūroje var-
tojamą nelaimėms atsparios ASPĮ sampratą; 2) identifikuoti 
ASPĮ atsparumą didinančias priemones. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Problemai tirti taikyta sisteminė ir lyginamoji mokslinės 

literatūros turinio analizė. 

Tyrimo rezultatai
ASPĮ atsparumo nelaimėms samprata. Bendrąja pra-

sme Lietuvių kalbos žodyne terminas „atsparus“ apibūdi-
namas kaip „nepasiduodantis išorės veikimui“, daiktavar-
dis „atsparumas“ – geba greitai atsigauti po sunkumų arba 
objekto gebėjimas sugrįžti į savo pirminę būseną. Atsparumo 
terminas gali būti siejamas su valstybių, bendruomenių, ats-
kirų namų ūkių gebėjimu valdyti pokyčius, išlaikant įprastą 
būseną arba prisitaikant prie naujų veikimo standartų nelai-
mių atvejais, sukeliant kuo mažesnę riziką ilgalaikiams tiks-
lams bei gerovei [11]. Atsparumo gebėjimas yra reikšmingas 
visiems sektoriams, pradedant  žemės ūkio, telekomunika-
cijų, energetikos, susisiekimo, informacinių technologijų, 
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švietimo, baigiant sveikatos priežiūros bei kitais visuomenei 
reikšmingais sektoriais.  

Tiriamos nelaimės ar krizės, kurioms turi būti atspa-
rios ASPĮ, gali būti sukeltos gamtos arba žmogaus jėgų. 
Tyrimuose dominuoja tokios gamtos sukeliamos nelaimės, 
kaip žemės drebėjimai, potvyniai, uraganai, kiti klimato 
pokyčių sukelti gamtos reiškiniai [1, 17, 22]. Žmogaus 
sukeliamos krizinės situacijos apima karinius konfliktus, 
kibernetines atakas ir panašiai [21]. Dėl sektoriaus specifi-
kos reikšmingą įtaką ligoninių veiklai daro ligų protrūkiai, 
tokie kaip Ebola, COVID-19 koronavirusinė infekcija ar 
sezoninis gripas [16, 8, 13].

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pritaikytoje kon-
ceptualioje sveikatos sistemos atsparumo sistemoje (2015) 
atsparumas vertinamas kaip dviejų pagrindinių komponentų: 
pažeidžiamumo ir gebėjimo prisitaikyti funkcija. Ligoni-
nių atsparumas priklauso nuo sumažėjusio pažeidžiamumo 
sukrėtimams, kuriuos sukelia nelaimės, ir padidėjusio ge-
bėjimo prisitaikyti, kurį sukelia patobulinti pasirinkimai ir 
galimybės.

Mokslinės literatūros analizėje atsparumas apima dvejopą 
arba trejopą sistemos gebėjimą. G. Cimellaro ir kt. (2010) 
išskiria atsparumą, susidedantį iš gebėjimo išlaikyti funk-
cionalumą ir gebėjimo atkurti pajėgumus po ekstremalaus 
įvykio sukeltų nuostolių [9]. M. Bruneau ir kt. (2003)  prie 
panašių gebėjimų - amortizuoti sukrėtimą ir greitai atsigauti 
po jo, prideda gebėjimą sumažinti sukrėtimo tikimybę [7]. D. 
Kamissoko ir kt.(2021)  pabrėžė, jog gebėjimas amortizuoti 
trikdžių poveikį turi būti  pasiekiamas per trumpiausią laiką 
su mažiausiomis sąnaudomis (finansinėmis, žmogiškaisiais 
ištekliais, darbo naštos ir pan.), o sugrąžinamas funkcinis pa-
jėgumas turi apimti visus veiklos aspektus [15]. Kalbant apie 
sveikatos sektoriaus  atsparumą nelaimėms, nurodoma, kad 
tai yra sveikatos sektoriaus subjektų, institucijų ir populia-
cijos gebėjimas pasiruošti bei veiksmingai reaguoti į krizes, 
išlaikyti pagrindines funkcijas krizei ištikus ir atgauti pradinę 
būseną ar prisitaikyti prie naujos  [16, 25].  N. Achour ir kt. 
(2020) teigimu, sveikatos priežiūros atsparumas pasiekiamas 
tik tada, kai sveikatos priežiūros sistema sugeba absorbuoti 
bet kokį staigų paklausos padidėjimą, nepakenkiant savo 
įprastinėms operacijoms [2]. S. Zhong ir kt.  (2014) teigia, 
jog ligoninių atsparumas yra visapusiška sąvoka, sukurta 
iš esamų atsparumo nelaimėms koncepcijų, kurią sudaro 
keturios pagrindinės sritys: ligoninių sauga, pasirengimas 
nelaimėms ir ištekliai, pagrindinių medicinos paslaugų tęs-
tinumas, atsigavimas ir prisitaikymas [25]. 

J. Albanese ir kt. (2008) ekstremalių ar kritinių situacijų 
atvejais ligoninių vaidmenį mato kaip vieną esminių visai 
bendruomenei [5]. Tokias atvejais gyventojai linkę ligo-
nines laikyti bendruomenės paramos ir pagalbos centrais. 
Prie ligoninių renkamasi dėl oro kondicionavimo, elektros, 

maisto, vandens, tikslios informacijos (radijo, televizijos, 
interneto pasiekiamumas), dingusių ar sužeistų artimųjų, 
kurių ieškoma dėl kilusios nelaimės. Užtikrinta ligoninių 
veikla nelaimių, ypač užsitęsusių krizių atvejais, suteikia 
patikimumo, kad esminės visuomenės institucijos nesugriuvo 
ir pagalba teikiama koordinuotai per pripažintus paramos 
centrus. Dėl šios priežasties akcentuojama maksimalios 
ligoninių integracijos į visos bendruomenės reagavimo į 
nelaimes atsako sistemas svarba [5].

Mokslininkai N. Samsuddin ir kt. (2018),  I. Barbash ir 
J. Kahn (2021) atsparumo gebėjimą atriboja nuo tradicinės 
pasirengimo nelaimėms sampratos [20,6]. Pasak I. Barbash 
ir J. Kahn (2021), pasirengimo nelaimėms koncepcijos įpras-
tai planuoja siaurą veiklos iššūkių rinkinį, pvz., potvynius, 
konstrukcijų pažeidimus, ryšių sistemos gedimus ar elektros 
tinklo sutrikimus [6]. Atsakymai į šiuos iššūkius dažnai būna 
algoritminiai: jei įvyksta konkretus įvykis, yra specifinis 
atsakas. Ligoninei neįmanoma iš anksto suplanuoti atsako į 
kiekvieną galimą veiklos iššūkį, o algoritmai neduoda nau-
dos, kai grėsmės vystosi nenuspėjamai. Pavyzdžiui, ligoninė, 
kuri buvo gerai pasiruošusi tik Ebolos viruso protrūkiui, 
nebūtų pasirengusi COVID-19 pandemijai, todėl, priešingai, 
organizacijos atsparumo gebėjimu laikomas lankstumas, kai 
atsiranda naujų ir netikėtų iššūkių, kurių nepavyksta išvengti 
net tinkamai planuojant. Atsparios ligoninės turi daugiau 
veiklos laisvės, todėl jos gali apsvarstyti įvairius kiekvie-
nos problemos sprendimus ir greitai veikti, kai iš anksto 
suplanuota strategija neveikia. Tokiais atvejais ligoninės 
turėtų greitai ir efektyviai įgyvendinti naujus sprendimus, 
o ne pasikliauti iš anksto suplanuotais sprendimais, kurie 
gali neatitikti iškilusios problemos. Ligoninės gali būti at-
sparios būdamos nepasirengusios, ir gali būti pasirengusios, 
bet neatsparios. N. Samsuddin ir kt. (2018)  nustatė stiprų 
teigiamą ryšį tarp pasirengimo nelaimėms atributų ir atspa-
rumo indikatorių [20]. 

Organizacijų atsparumas nėra vienalytis, mokslinėje 
literatūroje išskiriamos įvairios jo formos, tipai ir pan. (1 
lentelė).

S. Zhong ir kt. (2014) patvirtino, kad ligoninių atsparumą 
galima vertinti tvirtumo,  pertekliškumo, išradingumo, spar-
tos indikatorių pagalba [25]. Tvirtumas apibūdina sveikatos 
priežiūros įstaigų ar sveikatos sistemų stiprumą arba gebė-
jimą atlaikyti tam tikrą išorinį smūgį ir kiek galima išsaugoti 
sveikatos priežiūros funkcijas. Pertekliškumas apibūdina 
mastą, kuriuo sveikatos priežiūros įstaigų ar sveikatos sis-
temų elementai gali būti pakeisti, siekiant išsaugoti sveika-
tos funkcijas. Išradingumas apibūdina gebėjimą nustatyti 
problemas, prioritetus ir sutelkti išteklius, įvykus nelaimei. 
Sparta apibūdina  sveikatos priežiūros įstaigų ar sistemų 
greitį (laiku), per kurį gali būti visiškai atkurta veikimo 
funkcija per reagavimo, atsigavimo ir prisitaikymo veiklas.
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Ligoninių atsparumo didinimo priemonės. PSO (2015) 
požiūriu, siekiant skatinti gydymo įstaigų atsparumą, reikia 
stiprinti šešis veikiančios sveikatos sistemos elementus: ly-
derystę ir valdymą, sveikatos priežiūros darbuotojus, sveika-
tos informacinę sistemą, būtiniausius medicinos produktus 
ir technologijas, paslaugų teikimą bei finansavimą [23]. 
J. Albanese ir kt. (2008) teigia, kad ligoninių saugumo ir at-
sparumo tematika turi apimti bendras pasirengimo nelaimėms 
temas, išsilavinimą ir mokymus, projektų įgyvendinimą, 
vietos ir regioninio bendradarbiavimo didinimą, dalijimąsi 
informacija, ryšių kūrimo ir žinių valdymą, dalykinės eks-
pertizės suteikimą [5]. Saugios ir atsparios ligoninės turi 
apimti: 1) gebėjimus, kai skubiai reikalinga medicininė prie-
žiūra išlieka prieinama ir veikia visu pajėgumu (arba bent 
jau veikia kaip priežiūros pakankamumo įstaiga) per ir po 
ekstremalaus įvykio; 2) gebėjimus suteikti nuraminimo ir 
reikiamos medicinos srities lyderystės, reikalingos plačia-
jai visuomenei, krizės laikais; 3) gebėjimus plėtoti įvarius 
struktūrinius santykius, kurie sukurtų sąsajas tarp vietos ir 
regioninių subjektų, sukuriant visos bendruomenės atsaką 
į nelaimes. 

S. Zhong ir kt. (2015) nustatė veiksnius, galinčius po-
tencialiai įvertinti ligoninės atsparumą: gelbėjimo vietoje 
įranga, plano turėjimas, kompleksinių priežiūros poreikių 
turinčių pacientų gabenimo įranga, plano vykdymas, vaistų 
valdymo strategijos, skubios medicinos pagalbos sąlygos, 

nelaimių komitetas, pagrindinių vaistų atsargų tipai ir kiekiai, 
skubios pagalbos lovų padidinimo pajėgumai ir masinių 
aukų skirstymo protokolai [25]. I. J. Barbash ir J. M. Kahn 
(2021) taip pat pabrėžė gerai išplėtotų ir lengvai keičiamų 
pacientų priežiūros protokolų, lanksčių elektroninių sveika-
tos įrašų sistemų, gero psichologinio klimato, efektyvių ir 
skaidrių visų lygių lyderių, skirtingų ligoninių koordinavimo 
bei tarpusavio sąveikos sistemų, tvirtų tiekimo grandinių 
suformavimo svarbą [6]. Nurodytos ligoninių atsparumo 
didinimo priemonės vertingos. Nepaisant galimų iššūkių, jos 
bus naudingos net ne ekstremaliu, o įprastiniu laiku. 

Tyrimuose minimi ir kiti, ne visada nuo ligoninių va-
dovybės priklausomi reikšmingi ligoninių atsparumo di-
dinimo veiksniai, pvz. ligoninės lovų trūkumas ir pan. M. 
Pishnamazzadeh ir kt. (2020) nustatė, jog ligoninės atspa-
rumo didėjimas yra atvirkščiai proporcingas ligoninės lovų 
skaičiaus mažėjimui [19]. A. Chand ir M. Loosemore (2015)  
tyrimų išvados rodo, kad yra didelių organizacinių kliūčių, 
trukdančių įstaigų vadovams pagerinti ligoninių patalpų 
atsparumą nelaimėms, susijusioms su ekstremalių gamtos 
stichijų sukeliamais padariniais [10]. Nustatyta, kad nelaimių 
planavimo procesas yra ad hoc  ir ne integralus, orientuotas į 
žmogaus sukeltas nelaimes ir formalių procedūrų atitikimus, 
primetamas iš viršaus į apačią, jam nepakanka išteklių ir jį 
lemia bendras nežinojimas apie tam tikrų atsparumą didi-
nančių įrenginių svarbą. Daroma išvada, kad norint sukurti 

Autorius Atsparumo formos 
(tipo) pavadinimas

Atsparumo formos, tipo turinys

Achour ir kt., 2014 
(veiksniai)

Fiziniai Fiziniai veiksniai apima esminius konstrukcinius komponentus, tokius kaip sijos, 
kolonos, įranga ir komunalinės paslaugos

Socialiniai Socialiniai veiksniai, kitaip vadinami „funkciniais“ arba „operatyviniais“, tai yra 
žmogiškasis kapitalas, pvz., žmogiškieji ištekliai, planavimo ir valdymo procesai

Fallah-Aliabadi ir kt., 
2020 (ligoninių atspa-
rumo nelaimėms tipai)

Konstrukcinis Ši sritis susideda iš architektūrinių elementų, erdvių bei konstrukcijų projektavimo, 
kad ligoninės būtų lanksčios, stiprios ir prisitaikytų prie kritinių situacijų. Kitas sub-
domenas yra transportavimas ir perdavimas, kuris turėtų būti suprojektuotas prieš 
statant ligoninę ir palengvintų pacientų bei personalo patekimą į ligoninę

Infrastruktūrinis Ši sritis apima nestruktūrinius elementus, palengvinančius ligoninės funkcijas (ener-
gija, vandentiekis, kanalizacija, komunikacijos ir IT sistemos, šildymas, ventiliacija, 
kondicionavimas, kuras, medicininės dujos, įrangos ir baldų elementai, pavojingos 
medžiagos, priešgaisrinė sistema)

Administracinis Ši sritis apima krizių valdymo veiklas (nelaimių planas, rizikos vertinimas ir maži-
nimas, atsakas, vadovybė, koordinacija, evakuacija, poreikių vertinimas, logistika ir 
tiekimas, saugumo komitetas, paslaugų tęstinumas, savanoriai, finansai, atkūrimas, 
mokymai)

Hepfer ir Lawrence, 
2022 (atsparumo nelai-
mėms formos)

Funkcinė Konkrečios organizacijos funkcijos ar sistemos gebėjimas teigiamai reaguoti į negandas
Operatyvinė Visos organizacijos gebėjimas teigiamai reaguoti į negandas, kurios paveikia visą 

organizaciją ir gali kelti grėsmę jos gebėjimui tęsti veiklą ateityje
Strateginė Organizacijos gebėjimas numatyti ir reaguoti į grėsmes savo strategijai bei ilgalai-

kiams tikslams

1 lentelė. Organizacinio atsparumo formos.
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atsparesnę ligoninių infrastruktūrą, reikia labiau aprūpinti 
ištekliais, integruotu ir bendradarbiavimu pagrįstu požiūriu 
į nelaimių valdymo planavimą, kuris leistų sveikatos prie-
žiūros įstaigų vadovams atlikti svarbesnį vaidmenį, priimant 
nelaimių planavimo sprendimus. Reikia įdiegti geresnes 
sistemas, technologijas ir mokymą, kad būtų galima valdyti 
informaciją apie sveikatos infrastruktūros veikimą prieš, per 
ir po nelaimių.

N. Achour ir kt. (2022), M. Niazi ir kt. (2021), M. Pishna-
mazzadeh ir kt. (2020) pabrėžia esminį personalo vaidmenį 
nelaimių atvejais [4,18,19]. M. Pishnamazzadeh ir kt. (2020) 
tyrimo rezultatai parodė, jog visi su žmogiškaisiais ištekliais 
susiję kintamieji daro didelę įtaką ligoninės atsparumo lygiui 
[19]. Ligoninės personalas, nepaisant jų lygio, išsilavinimo ir 
profesijos, yra pagrindinis bet kurios ligoninės  komponen-
tas, o tarp darbuotojų kylanti įtampa ir nerimas gali sukelti 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo trikdžius (N. Achour 
ir kt., 2022). M. Niazi ir kt. (2021) tyrimo rezultatai parodė, 
kad sprendimui atlikti savo pareigas nelaimės metu ar po 
jos įtakos turi daugybė sudėtingų asmeninių ir profesinių 
veiksnių, kurie gali keistis, priklausomai nuo nelaimės tipo, 
pasirengimo darbo aplinkai ir personalo asmeninės atsako-
mybės [18]. Įvairios darbuotojų priklausomybės, atvykimo į 
darbą galimybė, mokymas ir psichinė sveikata, greta amžiaus 
ir darbo patirties, turi įtakos personalo gebėjimui dalyvauti 
ligoninės darbo veikloje po nelaimių.

Išvados
1. Nelaimėms atsparios gydymo įstaigos samprata apima 

gydymo įstaigos gebėjimus gamtos stichijų arba žmogaus 
sukeltos nelaimės sukrėtimo metu per trumpiausią laiką ma-
žiausiomis sąnaudomis pasiruošti bei veiksmingai reaguoti į 
krizes, išlaikyti pagrindines funkcijas krizei ištikus, atgauti 
pradinę būseną arba prisitaikyti prie naujos. ASPĮ atsparu-
mas nėra tapatus pasirengimui konkrečiai nelaimei, kadangi 
atsparumas reikšmingas, kai atsiranda netikėtų iššūkių, kurių 
nepavyksta išvengti net tinkamai planuojant ir rengiantis 
konkrečiai galimai nelaimei. Atsparumas pagal objektų turinį 
gali būti įvairių formų ar tipų (fizinis, socialinis; konstrukci-
nis, infrastruktūrinis, administracinis; funkcinis, operatyvinis, 
strateginis), kuriuos galima vertinti tvirtumo,  pertekliškumo, 
išradingumo, spartos indikatorių pagalba.

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų atsparumo di-
dinimo priemonės taikytinos visiems sveikatos sistemos 
elementams (lyderystei ir valdymui, sveikatos priežiūros 
darbuotojams, sveikatos informacinei sistemai, medicinos 
produktams ir technologijoms, paslaugų teikimui bei finan-
savimui) ir apima tokias sritis kaip pasirengimas nelaimėms, 
išsilavinimas ir mokymai, projektų įgyvendinimas, vietos ir 
regioninio bendradarbiavimo didinimas, dalijimasis infor-
macija, ryšių kūrimo ir žinių, ekspertinių gebėjimų valdy-

mas. Konkrečiai su sveikatos priežiūros paslaugų specifika 
susijusios reikšmingos priemonės: gelbėjimo vietoje įranga, 
plano turėjimas ir vykdymas, kompleksinių priežiūros po-
reikių turinčių pacientų gabenimo įranga, vaistų valdymo 
strategijos, skubiosios medicinos pagalbos sąlygos, nelai-
mių komitetas, pagrindinių vaistų atsargų tipai ir kiekiai, 
skubiosios pagalbos lovų padidinimo pajėgumai ir masinių 
aukų skirstymo protokolai, gerai išplėtoti ir lengvai keičiami 
pacientų priežiūros protokolai, lanksčios elektroninių svei-
katos įrašų sistemos, skirtingų ligoninių koordinavimo bei 
tarpusavio sąveikos sistemos, tvirtų tiekimo grandinių su-
formavimas. Būtina atkreipti dėmesį, kad esminis vaidmuo 
tenka žmogiškajam veiksniui − geras psichologinis klimatas, 
darbuotojų savijauta, efektyvūs ir skaidrūs visų lygių lyde-
riai. Ligoninių atsparumui įtakos daro ir gretutiniai veiksniai, 
tokie kaip pacientų lovų skaičius, visos sveikatos sistemos 
planavimas, jos infrastruktūra, institucijų, įstaigų tarpusavio 
bendradarbiavimas bei aprūpinimas. 
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POSSIBILITIES OF INCREASING RESILIENCE TO 
DISASTERS IN THE CONTEXT OF HEALTHCARE 

INSTITUTIONS
B. Paulikienė

Keywords: disaster resilience, healthcare institution.
Summary
The aim of the study is to reveal the concept of a disaster-re-

silient  health care institution and ways to increase resilience. A 
systematic and comparative analysis of the content of the scienti-
fic literature was used to investigate the problem. Hospital resili-
ence is seen as a dual ability: to maintain functionality and restore 
capacity after an emergency. It has been established that measures 
to increase the resilience of health care institutions must be applied 
to all elements of the health system (leadership and management, 
health care workers, health information system, medical products 
and technologies, service provision and financing). Significant me-
asures specifically related to the specifics of healthcare include: 
on-site rescue equipment, possession and execution of a plan, equi-
pment for transporting patients with complex care needs, drug ma-
nagement strategies, emergency medical conditions, disaster com-
mittee, types and quantities of essential drug supplies, emergency 
beds capacity building, well-developed and easy-to-change patient 
care protocols, flexible electronic health record systems, coordina-
tion and interoperability systems between different hospitals, and 
the development of robust supply chains. The human factor plays 
a key role in disasters.
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