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Zajištění

bezpečnosti a zdraví lidí je pro naši stranu hlavním úkolem
vládnout zemi. Boj proti nové epidemii korunní pneumonie je velkou
zkouškou národního systému správy a kapacit. Poté, co došlo k epidemii,
jsem opakovaně vydal pokyny ke studiu a posílení prevence a kontroly
epidemie.Na základě současné situace musíme vědecky a přesně vyhrát
epidemickou prevenci a kontrolu. Musíme také dlouhodobě sledovat,
shrnout zkušenosti, poučit se a reagovat na tuto epidemii Nedostatky a
nedostatky, které se objevily, a věnovat velkou pozornost odstraňování
nedostatků, zaplnění mezer a silných a slabých stránek. Přetrvávání a
vytrvalost, dokonalost a dokonalost, zřízení zařízení, provádění
implementace, zlepšení hlavních systémů a mechanismů prevence a
kontroly epidemie a řádná národní veřejnost Systém řízení stavu nouze. 0
Nejprve posílit právní stát v oblasti veřejného zdraví. Je nezbytné
komplexně posílit a zlepšit konstrukci příslušných zákonů a předpisů v
oblasti veřejného zdraví a svědomitě zhodnotit revizi a zdokonalení
zákonů a předpisů, jako je zákon o prevenci infekčních chorob a zákon o
ochraně volně žijících zvířat. Virus, který způsobil ohnisko, včetně
předchozích SARS, vysoce patogenní influenzy ptáků a dalších ohnisek,
většina patogenů pochází z divokých zvířat nebo s nimi souvisí. Otázka
biologické bezpečnosti se stala jednou z hlavních hrozeb přežití a rozvoje,
kterým čelí celý svět a celé lidstvo: biologická bezpečnost musí být
začleněna do národního bezpečnostního systému z hlediska ochrany zdraví
lidí, ochrany národní bezpečnosti a udržování dlouhodobé národní
bezpečnosti. Je nezbytné komplexně prostudovat globální prostředí,
situaci, výzvy a rizika v oblasti biologické bezpečnosti, analyzovat
základní stav a základní podmínky čínské biologické bezpečnosti,
systematicky plánovat budování národních systémů prevence a kontroly
biologické bezpečnosti a komplexně zlepšovat schopnosti správy
biologické bezpečnosti v jednotlivých státech. Podporovat co nejdříve
vyhlášení zákona o biologické bezpečnosti a urychlit zřízení vnitrostátního
zákona a regulačního systému biologické bezpečnosti a institucionálního
záručního systému.
Za druhé, reformovat a zlepšovat systém prevence a kontroly nemocí. Jak
jsem řekl, prevence je nejúspornější a nejúčinnější zdravotní strategií.
Musíme rozhodně provádět preventivně orientovanou politiku hygieny a

ochrany zdraví při práci, držet se neustálého postavení, posunout
preventivní bariéru vpřed a zabránit menším onemocněním způsobovat
pandemii. Je nezbytné zlepšit systém veřejného 0 zdravotnictví,
optimalizovat vstupní strukturu zdravotnických a zdravotnických zdrojů,
posílit budování preventivních a kontrolních schopností na nejnižší úrovni
ve venkovských oblastech, komunitách atd. A provést první linii obrany. Je
nezbytné posílit výstavbu týmů veřejného zdraví a zlepšit výcvik,
přijímání, používání, záruku léčby, hodnocení a hodnocení a motivační
mechanismus pro lékaře. Je nezbytné neustále posilovat konstrukci
systému výcviku praktického lékaře, odstupňovanou diagnostiku a léčbu,
podporovat účinnou a bezproblémovou koordinaci služeb veřejného zdraví
a zdravotnických služeb a zlepšovat pracovní mechanismy kombinace
prevence a kontroly, společné prevence a kontroly a skupinové prevence a
léčby. Je nezbytné posílit povědomí o rizicích a zlepšit koordinovaný
mechanismus pro výzkum, posuzování, posuzování, rozhodování, prevenci
a kontrolu hlavních rizik v oblasti veřejného zdraví.
Za třetí, reformovat a zlepšovat hlavní systém prevence a léčby epidemie.
Je nezbytné zlepšit mechanismus reakce na mimořádné situace u velkých
epidemií a zřídit centralizovaný, sjednocený a účinný systém vedení a
velení, který zajistí jasné pokyny, systematické a řádné, hladké a účinné
provádění a přesně řeší přední problémy epidemie. Měly by být zlepšeny
účinné koordinační mechanismy pro vědecký výzkum, kontrolu nemocí a
klinické ošetření a včas by měly být shrnuty praktické zkušenosti na
různých místech, aby se vytvořily institucionalizované výsledky, zlepšila
se prevence a kontrola náhlých a závažných epidemií a aby se zlepšila
opatření pro řízení krizových situací. Je nezbytné spojit mír a válku,
vyrovnat nedostatky, zlepšit a optimalizovat hlavní systém epidemické
záchrany, zřídit a zlepšit 0 hlavní mechanismy epidemie, jako jsou
odstupňované, stratifikované a shunted infekční nemoci, podporovat
prvotní klinické technologické inovace a rychle podporovat účinné léčebné
plány. Měli bychom podporovat používání digitálních technologií, jako
jsou velká data, umělá inteligence a cloud computing, aby lépe hrály
podpůrnou roli v analýze epidemického sledování, sledování virů, prevenci
a kontrole a nasazení zdrojů.
Začtvrté, zlepšit zdravotní pojištění a asistenční systém pro závažné
choroby. Základním účelem zavedení univerzálního systému zdravotního
pojištění je zbavit všech lidí starosti s léčbou nemocí. Prevence a kontrola

nákaz, založená na základním zdravotním pojištění, pojištění pro případ
kritického onemocnění a lékařské pomoci, je částečně dotována
centrálními a místními finančními prostředky na osobní břemeno
zdravotních výdajů. Zajistěte, aby pacienti neodkládali léčbu z důvodu
nákladů. Tyto účinné postupy musí být shrnuty včas, aby se podpořilo
vytváření institucionálních výsledků. Je nezbytné zlepšit mechanismus
nouzové lékařské pomoci, zajistit, aby lékařské instituce poskytovaly první
pomoc, a poté zpoplatňovat mimořádné situace, jako jsou mimořádné
situace, a zlepšit systém okamžitého vypořádání zdravotního pojištění na
různých místech. Zkoumání zřízení zvláštního systému a systému
osvobození od lékařských poplatků za zvláštní choroby, cíleného
osvobození od platebních katalogů zdravotního pojištění, platebních
limitů, omezení léků a dalších omezujících ustanovení, zmírňuje obavy
lidí, kteří potřebují lékařské ošetření. Je nutné koordinovat využívání
fondů základního zdravotního pojištění a fondů veřejného zdravotnictví,
zvýšit podíl plateb primárním zdravotnickým zařízením 0 a dosáhnout
účinné konvergence mezi zdravotnickými službami a zdravotnickými
službami. Za páté, vylepšit sjednocený systém nouzového zabezpečení
materiálu. Vypuk
Za páté, vylepšit sjednocený systém nouzového zabezpečení materiálu.
Vypuknutí nouzové prevence a kontroly, zdravotnického vybavení,
ochranného oděvu, masek a dalších materiálů se často vynořilo, což
odráželo vynikající nedostatky národního bezpečnostního systému pro
nouzový materiál. Ochrana materiálu v případě nouze by měla být
považována za důležitou součást konstrukce národního systému řízení
mimořádných situací a související pracovní mechanismy a plány pro
případy nouze by měly být co nejdříve vylepšeny v souladu se zásadami
centralizovaného řízení, jednotného přidělování, mírové služby, reakce na
mimořádné situace během katastrof, integrace zadávání veřejných zakázek
a skladování a účinnosti. Je nutné optimalizovat zabezpečení aktiv a
regionální uspořádání důležitých nouzových položek, aby mohly být
nasazeny a použity v kritických okamžicích. V případě krátkodobého
nedostatku materiálu zřídit mechanismus centralizovaného plánování
výroby, rovnoměrně organizovat dodávky surovin, zajistit pevnou výrobu
a standardizovat standardy kvality pro zajištění řádného a účinného
zabezpečení nouzových dodávek. Je nezbytné zlepšit národní rezervní
systém, vědecky upravit kategorii, rozsah a strukturu rezervy a zlepšit
účinnost rezervy. Je nezbytné zřídit vnitrostátní jednotný systém

zásobování a zásobování nouzovým materiálem, implementovat
centralizované řízení, jednotné přidělování a jednotné rozdělování
materiálů pro nouzovou záchranu a podporovat účinnou, bezpečnou a
kontrolovatelnou síť pro nouzové dodávky materiálu.

