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Organizacja służb ratownictwa medycznego  
w wybranych państwach

AUSTRIA

Austria jest republiką federalną obejmującą 9 krajów związkowych. Specyfiką tego kraju jest 
skupienie większości siedzib ludzkich na ok. 1/3 obszaru państwa. Na obszarach miejskich, na 
których żyje ok. połowa ludności Austrii, funkcjonuje dość gęsta sieć ośrodków medycznych, 
w tym szpitale z oddziałami specjalistycznymi, również urazowymi. W miastach średni czas 
transportu pacjenta do szpitala wynosi 8-13 minut. Inna sytuacja ma miejsce na obszarach wiej-
skich, gdzie odległość do ośrodka medycznego może wynosić nawet ponad 50 km. Jeśli czas 
transportu chorego karetką ma być zbyt długi, na miejsce wysyłany jest helikopter ratunkowy. 

Służba zdrowia jest organizowana przez rząd federalny, a finansowana ze środków systemu 
ubezpieczeń społecznych – każdy z krajów związkowych ma swoją instytucję ubezpieczeń 
społecznych. Instytucje ubezpieczeniowe pokrywają koszty każdego uzasadnionego lecze-
nia i transportu w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Organizacja ochrony zdrowia leży 
w gestii władz krajów związkowych i one odpowiadają za finansowanie tego systemu (udział 
środków z budżetu federalnego jest niewielki).

Na całym obszarze Austrii dostępnych jest ok. 100 ambulansów ratunkowych z lekarzem 
oraz ok. 500 ambulansów z ratownikami medycznymi. Kolejnych 1200 ambulansów dostęp-
nych jest do rutynowego transportu sanitarnego pacjentów do szpitali (np. w celu wykonania 
dializy lub chemioterapii). 

Zadania ratownictwa medycznego realizują różne organizacje działające niezależnie od sie-
bie i posiadające odmienne struktury, realizujące jednak wspólny cel – ochronę zdrowia i życia 
pacjentów. Są to:

yy Wiedeńskie Ratownictwo Medyczne (Wiener Rettung)
yy Austriacki Czerwony Krzyż
yy Związek Samarytan
yy Joannici (Johanniter)
yy Zakon Kawalerów Maltańskich – Maltańska Służba Medyczna (Malteser).

W austriackim ratownictwie medycznym pracują lekarze (jadą do pacjenta w poważniej-
szych przypadkach) i ratownicy, którzy są w stanie zaopiekować się pacjentem z lżejszymi 
urazami i zachorowaniami. Część ratowników stanowią ochotnicy. 

Od 1983 r. działa Austriackie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej i Katastrof (Österreichische 
Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin, ÖNK). Jest to organizacja pożytku publiczne-
go. Jej głównym celem jest edukacja i szkolenie lekarzy, ratowników i sanitariuszy zatrudnionych 
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w ogólnokrajowym systemie ratownictwa medycznego, a także koordynacja badań naukowych 
w dziedzinie medycyny ratunkowej. ÖNK wraz z Austriackim Towarzystwem Medycznym ustali-
ły w roku 1987 kryteria szkolenia lekarzy ratunkowych. Takie szkolenia oraz egzaminy organizo-
wane są w izbach lekarskich we wszystkich dziewięciu krajach związkowych. Następnie co dwa 
lata przeprowadzane jest 48-godzinne szkolenie dla lekarzy medycyny ratunkowej oraz egzamin, 
po którym wystawiane jest zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje.

Lekarze z dyplomem i co najmniej trzyletnimi studiami podyplomowymi mogą szkolić się 
w zakresie medycyny ratunkowej. Zwykle są to lekarze o specjalizacji medycyny ogólnej, ane-
stezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych lub chirurgii. Specjalistyczne szkolenie 
dla lekarza medycyny ratunkowej obejmuje 60-godzinne szkolenie z zakresu zaawansowanych 
czynności resuscytacyjnych (ALS), działań w stanach nagłych zagrożeń zdrowotnych (w tym 
z zakresu pediatrii i położnictwa), a także miesięczne szkolenie praktyczne na oddziałach szpi-
talnych anestezjologii, intensywnej opieki kardiologicznej i chirurgii. Po zdaniu obowiązkowego 
egzaminu ustnego, pisemnego oraz praktycznego dany lekarz uzyskuje tytuł lekarza medycyny 
ratunkowej (Notartzt). 

Lekarze medycyny ratunkowej sprawują opiekę nad pacjentami jedynie na etapie przed-
szpitalnym. Centralnym oddziałem większości szpitali współpracujących z systemem ratow-
nictwa medycznego jest oddział ratunkowy. Po przybyciu pacjenta z urazem do szpitala opiekę 
nad nim przejmuje wielodyscyplinarny zespół specjalistów.

Ratownikiem medycznym (Notfallsanitäter) zostaje osoba po ukończonym 480-godzinnym 
szkoleniu teoretycznym i praktycznym. Musi ona następnie zdać egzamin państwowy. Szko-
lenie praktyczne odbywa się na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie ratownik nabywa 
umiejętności z zakresu zaawansowanej reanimacji, chirurgii urazowej, chorób wewnętrznych, 
pediatrii i położnictwa. Pozwala mu to na prowadzenie zaawansowanych czynności ratowni-
czych. Ratownicy medyczni przechodzą co dwa lata proces certyfikacji uprawnień zawodo-
wych.

Sanitariuszem ratunkowym (Rettungssanitäter) zostaje się po ukończeniu szkolenia teore-
tycznego i praktycznego trwającego 260 godzin oraz zdaniu egzaminu państwowego. Sani-
tariusz ratunkowy umie i ma prawo wykonać podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS), 
defibrylację, udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy (np. tamowanie krwawienia, unieru-
chomienie złamań), monitorować puls i ciśnienie tętnicze, prowadzić tlenoterapię, wentylację 
workiem samorozprężalnym. 

W Austrii funkcjonuje kilka typów zespołów ratownictwa medycznego z lekarzem:
yy Ambulans ratunkowy z lekarzem (Notarztwagen, NAW) jest wyposażony w sprzęt 

medyczny, który umożliwia przeprowadzenie na miejscu zdarzenia zaawansowanych 
czynności resuscytacyjnych i zabezpieczenia pourazowego (ATLS). Pozwala on na 
rozszerzone monitorowanie stanu pacjenta podczas transportu do szpitala.
yy Pojazdem ratunkowym (Notarzteinsatzfahrzeug, NEF) dociera na miejsce zdarzenia 

lekarz. Na wyposażeniu tego pojazdu znajduje się podstawowy sprzęt medyczny do 
ALS. Wyposażenie tego pojazdu umożliwia prowadzenie czynności ratunkowych 
w czasie, gdy karetka jeszcze nie dotarła na miejsce zdarzenia. Lekarz ma w tym cza-
sie ograniczone możliwości monitorowania stanu pacjenta. Pojazd NEF nie służy do 
transportu pacjenta; odbywa się on ambulansem, z obecnością – o ile wymaga tego 
sytuacja – lekarza.
yy Śmigłowiec ratunkowy z lekarzem (Notartzhubschrauber, NAH). Zapewnia on szyb-

ki i wygodny transport pacjenta w trudnym terenie i na duże odległości. Jest wypo-
sażony w sprzęt medyczny zapewniający możliwość przeprowadzenia zaawansowa-
nych czynności resuscytacyjnych i zaawansowanych czynności w przypadku urazów 
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(ATLS). Sprzęt na pokładzie śmigłowca pozwala na rozszerzone monitorowanie sta-
nu pacjenta podczas transportu. 

Śmigłowce ratunkowe z lekarzem są generalnie stosowane na obszarach wiejskich, szcze-
gólnie w regionie Alp, gdzie transport naziemny jest trudny bądź niewykonalny. Zastosowanie 
śmigłowców w terenie górskim umożliwia skrócenie średniego czasu dotarcia do pacjenta 
(poniżej 8 minut) oraz czasu jego transportu do szpitala. 

Śmigłowcowe ratownictwo medyczne (HEMS) działa w Austrii od 1981 r. System ten był 
tworzony przez austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i instytucje prywatne. W roku 
2001 HEMS został sprywatyzowany i od tego czasu usługi ratownictwa medycznego przy 
pomocy helikoptera świadczą firmy prywatne (obecnie, w 2013 r., jest ich 8 i dysponują 37 
helikopterami, stacjonującymi w 35 bazach, z czego 11 jest czynnych wyłącznie w sezonie 
zimowym). 

Pomoc medyczną można wezwać drogą telefoniczną za pomocą europejskiego bezpłatne-
go numeru ratunkowego 112. Połączenie zostaje automatycznie przekierowane do najbliższej 
stacji ratownictwa medycznego. Jeśli połączenie nie może zostać szybko przekazane do naj-
bliższej stacji ratownictwa, zostaje ono przekierowane do najbliższego centrum, w którym jest 
obecny dyspozytor medyczny.

Dyspozytorzy medyczni koordynują wysyłanie karetek: decydują oni o zadysponowaniu 
odpowiedniego zespołu i ambulansu oraz – w razie potrzeby – udzielają drogą telefonicz-
ną wskazówek dotyczących pierwszej pomocy. Są oni są przeszkoleni w zakresie pierwszej 
pomocy i oceny stanów nagłych zagrożeń zdrowotnych. W razie potrzeby udzielenia wska-
zówek przez telefon, dyspozytorzy korzystają z zestawu pytań ułatwiających ocenę sytuacji 
i przekazanie zaleceń zgodnie z algorytmami postępowania (obejmujących m.in. reanimację 
krążeniowo-oddechową).

Od roku 2002 zarządzanie i dysponowanie jednostkami ratownictwa medycznego zosta-
ły przekazane do dużych centrów powiadamiania ratunkowego. Ta centralizacja pozwala na  
szybkie i ekonomiczne działanie systemu w oparciu o przeszkolonych dyspozytorów medycz-
nych. 

Wiedeńskie Ratownictwo Medyczne zostało  utworzone w roku 1881. Instytucją tą od roku 
1938 zarządza i finansuje ją Rada Miejska. Ambulanse zespołów ratownictwa rozmieszczone 
są w 12 stacjach ratownictwa medycznego rozlokowanych na obszarze Wiednia, co skutkuje 
krótkim czasem dotarcia karetki do miejsca zdarzenia. Duża liczba szpitali zapewnia krótki 
czas transportu pacjenta. W Wiedeńskim Ratownictwie Medycznym dyspozytorem jest lekarz 
ratunkowy. Udzielanie przez lekarza zaleceń dotyczących postępowania z pacjentem zmniej-
sza ryzyko występowania na drogę prawną przez rodzinę lub samych pacjentów, jeśli cała 
akcja ratunkowa nie zakończy się sukcesem.

Czerwony Krzyż posiada większość ambulansów ratownictwa medycznego w Austrii. 
W 2008 roku dysponował 427 stacjami ratownictwa medycznego z prawie 2 tys. karetek. 
Jedynie 10% ratowników medycznych stanowią ratownicy zawodowi; pozostali to ochotnicy, 
z których część posiada tylko podstawowe umiejętności. 

Związek Samarytan (Arbeitersamariterbund, ASB) dysponuje 36 stacjami ratownictwa na 
terenie całej Austrii. W większości tych stacji personel zespołów ratownictwa medycznego 
stanowią jedynie ratownicy (głównie ochotnicy), tylko w ośmiu dostępne są ambulanse z le-
karzami. 

Joannici dysponują trzema, zaś Zakon Kawalerów Maltańskich siedmioma stacjami ratow-
nictwa medycznego. Koordynacją ich działań zajmuje się centrala w Wiedniu. Personel tych 
zespołów stanowią zarówno ratownicy, jak i lekarze. Niemal wszyscy ratownicy w tych jed-
nostkach są ochotnikami.
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CZECHY

Służby ratownictwa medycznego są organizowane przez regiony (jest ich w Republice Cze-
skiej 14) i są finansowane z ich budżetów. 

Służby ratownictwa medycznego są zaliczane do jednostek administracji publicznej. 
Krajowy numer alarmowy w celu wezwania służb ratownictwa medycznego to 155. Funk-

cjonuje również europejski numer ratunkowy 112. 
W Czechach funkcjonuje Zintegrowany System Ratownictwa (integrovaný záchranný sys-

tem,  IZS), na podstawie ustawy o Zintegrowanym Systemie Ratownictwa z 2000 r. Do syste-
mu tego należą: straż pożarna, policja i służby ratownictwa medycznego.

Zgodnie z obowiązującym prawem, dyspozytor pogotowia musi mieć ukończone studia 
wyższe lub szkolenie zawodowe o kierunku paramedycznym (np. fizjoterapeuta, ratownik me-
dyczny, sanitariusz). Są to zwykle dyplomowane pielęgniarki lub przedstawiciele wymienio-
nych zawodów paramedycznych z doświadczeniem pracy na szpitalnych oddziałach intensyw-
nej opieki lub w zespołach karetek pogotowia ratunkowego. Dyspozytorzy stacji pogotowia 
są urzędnikami państwowymi zatrudnionymi przez administrację regionu. Ponoszą oni pełną 
odpowiedzialność za swoje decyzje.

Dyspozytor stacji pogotowia może odmówić wysłania karetki; zależy to od konkretnej sy-
tuacji. Praktyka odnośnie tego zagadnienia może być odmienna w różnych regionach. Ponie-
waż zakłada się, że ratownicy medyczni są wzywani w sytuacji zagrożenia życia, odmowa 
wysłania karetki jest czymś wyjątkowym i może mieć miejsce np. w sytuacji, gdy dyspozytor 
uzna, że zgłoszenie nie wymaga udziału ratowników medycznych (np. proste zachorowanie, 
bez groźnych dla życia symptomów). Przypadki takich odmów są raczej rzadkie; najczęściej 
dyspozytor przekierowuje takie połączenie do szpitalnej izby przyjęć lub sam udziela wskazó-
wek, jak pomóc chorej osobie. 

FRANCJA

Zgodnie z brzmieniem artykułu  L.6311-1 kodeksu zdrowia publicznego, ratownictwo me-
dyczne „ma na celu, zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa gminnego i departamen-
talnego, zabezpieczenie chorym, rannym i rodzącym, niezależnie od miejsca, w którym się 
znajdują, środków pomocy odpowiednich do ich stanu zdrowia”.

Pomoc i opieka w nagłych wypadkach są we Francji zapewniane przez dwie służby pu-
bliczne: Służbę Ratownictwa Medycznego (Service d’Aide Medicale Urgente, SAMU) oraz 
przez Służbę Strażaków i Pomocy (Service d’Incendie et de Secours, SIS), która składa się ze 
strażaków zawodowych i ochotników. 

SAMU jest szpitalną służbą publiczną, więc tak jak placówka zdrowia jest w pełni finanso-
wana przez ubezpieczenie chorobowe, wchodzące w skład ubezpieczenia społecznego.

SAMU stanowi w każdym departamencie Francji centrum koordynacji ratownictwa me-
dycznego i odpowiada za udzielenie przedszpitalnej pomocy medycznej ofiarom wypadków 
i chorym. Posiada centrum przyjmowania zgłoszeń i kontroli wezwań. 

Charakterystyczną cechą francuskiego systemu ratowniczego jest fakt, że dyspozytorami 
medycznymi są lekarze. System ten umożliwia wykorzystanie doświadczenia zawodowego 
lekarzy w czasie odbierania zgłoszenia i ustalania właściwej nań reakcji. Istnieje szeroka gama 
możliwych do podjęcia działań, a system ten ma na celu zapobiegać nieracjonalnemu dyspo-
nowaniu deficytowymi środkami, jak ambulansami MICU lub śmigłowcami ratunkowymi. 
System ratownictwa medycznego we Francji kładzie duży nacisk na wiedzę i doświadczenie 
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lekarzy, i – w przeciwieństwie do systemów w innych krajach – czyni ich kluczowym elemen-
tem całego systemu. 

SAMU zapewnia:
yy stały dyżur medyczny,
yy reakcję na wezwanie  najlepiej odpowiadającą jego charakterowi,
yy zabezpieczenie dostępności opieki szpitalnej, publicznej lub prywatnej, odpowiedniej 

do stanu pacjenta,
yy w przypadkach odpłatnych zorganizowanie transportu do placówki publicznej lub 

prywatnej poprzez wezwanie publicznego lub prywatnego przewozu sanitarnego,
yy nadzór nad przyjęciem pacjenta.

Każda osoba może wezwać SAMU wykręcając numer 15, zarezerwowany we Francji dla 
ratownictwa medycznego, lub numer 112 – europejski numer ratunkowy, bądź numer 18 – nu-
mer Straży Pożarnej. Te numery są przyjmowane w dwóch centrach publicznych przyjęcia i le-
czenia: centrum recepcji i koordynacji wezwań na numer 15 SAMU placówki szpitalnej oraz 
centrum reakcji na wezwania (CTA) 18, należące do SIS (Straży Pożarnej). Oba centra przyjęć 
wezwań lub alarmów są we wzajemnej łączności, dla zapewnienia optymalizacji reakcji.

W ramach medycznej pomocy ratunkowej, lekarz dyspozytor SAMU, w obecności  dyżuru-
jących pomocników kontroli medycznej, koordynuje udzielenie pomocy medycznej. W rezul-
tacie zapewnia on adekwatność podejmowanych działań, a w trakcie rozwoju sytuacji spraw-
dza, czy działania i szybkość ich podejmowania są odpowiednie dla danego przypadku. 

Lekarz dyspozytor podlega tym samym normom prawnym i deontologicznym, co każdy 
inny lekarz, musi więc również przestrzegać norm dotyczących zastosowanych środków. Jego 
decyzja może być traktowana jako porada medyczna. Może być pociągnięty do odpowiedzial-
ności, jeżeli nie zareaguje właściwie na wezwanie o udzielenie pomocy medycznej lub popełni 
błąd w diagnostyce i, w skrajnym przypadku, może być pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej bądź z powodu niezawinionego uszczerbku na życiu (art. 221-6 kodeksu karnego), 
bądź z powodu niezawinionego uszczerbku na zdrowiu osoby (art. 221-9 kodeksu karnego) 
na skutek błędu, braku ostrożności, braku uwagi lub nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
bądź z powodu popełnienia zaniedbania w niesieniu pomocy osobie znajdującej się w niebez-
pieczeństwie. 

Dyspozycje dotyczące organizacji, zadań i funkcjonowania SAMU znajdują się w art. 
R. 6311-1 do R.6311-13 kodeksu zdrowia publicznego. 

NIEMCY

System ochrony zdrowia w Niemczech finansowany jest zasadniczo z ubezpieczenia zdro-
wotnego. Przedszpitalna opieka medyczna jest usługą o charakterze publicznym i należy do 
kompetencji krajów związkowych (landów). Każdy z krajów związkowych ma własne ustawo-
dawstwo dotyczące opieki medycznej w stanach nagłych oraz własne zasady jej finansowania.

W niektórych krajach związkowych wszelkie usługi ratownictwa medycznego są płatne, 
niezależnie od tego, kto je wykonuje. W Bawarii, Hamburgu, Hesji i Nadrenii-Palatynacie 
płatności dokonują bezpośrednio kasy chorych (publiczne lub prywatne). Dodatkowo, kra-
je związkowe mogą uzupełniać finansowanie systemu ratownictwa medycznego ze swoich 
budżetów (tak jest np. w Bawarii). W innych krajach związkowych koszty opieki medycznej 
w nagłych przypadkach są pokrywane w możliwie największym stopniu z pochodzącego z po-
datków budżetu straży pożarnej, a tylko te wyjazdy karetki pogotowia, którym nie towarzyszy 
wyjazd wozu straży pożarnej, są opłacane przez kasy chorych. Są też takie kraje związkowe 
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(Meklemburgia-Pomorze Przednie i inne landy północno-wschodnie), gdzie usługi ratownic-
twa medycznego są opłacane z pieniędzy samorządów lokalnych.

Organizacja i funkcjonowanie ratownictwa medycznego są uregulowane odmiennie w róż-
nych landach, są jednak wszędzie zadaniem publicznym. Porównując przepisy obowiązujące 
w różnych landach można wyróżnić dwa typy organizacji służb ratownictwa medycznego:

1. Ratownictwo medyczne jest domeną instytucji publicznych i wszelkie działania z tym 
związane wykonywane są przez urzędników lub pracowników administracji publicznej. 
Wykonywanie działań z zakresu ratownictwa medycznego przez firmy prywatne jest 
rzadkością.

Takie rozwiązania funkcjonują np. w landzie Berlin, gdzie – zgodnie z rozdziałem 5 
ustawy o ratownictwie medycznym (Rettungsdienstgesetz) – jednostką odpowiedzialną 
za przedszpitalną opiekę medyczną w sytuacjach nagłych jest straż pożarna. Dodatkowo, 
prywatne organizacje dobroczynne mają zapewnione dopuszczenie do wykonywania 
działań medycznych ratujących życie, a władze tego landu mogą zlecić wykonywanie 
tych zadań również podmiotom prywatnym.

2. Ratownictwo medyczne może być wykonywane przez podmioty prywatne, głównie 
przez organizacje dobroczynne.

Często kraje związkowe przekazują stworzenie systemu ratownictwa medycznego po-
wiatom. Mogą one wykonywać zadania z zakresu ratownictwa medycznego samodziel-
nie (zwykle w ramach straży pożarnej) lub zlecić wykonywanie tych zadań organizacji 
dobroczynnej lub firmie prywatnej i pełnić nadzór nad jej działalnością. W przypadku, 
gdy usługi te są świadczone przez instytucje niepubliczne (zwykle są to organizacje 
dobroczynne, takie jak Niemiecki Czerwony Krzyż, Zakon Maltański, Związek Sama-
rytan), są one wybierane w konkursie organizowanym przez powiat. Ten rodzaj współ-
pracy pomiędzy landem a organizacją dobroczynną lub firmą prywatną można uznać 
za formę partnerstwa publiczno-prywatnego. W tej sytuacji zleceniodawca publiczny 
ma obowiązek sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez podmioty niepubliczne 
zadań z zakresu ratownictwa medycznego.

W Niemczech wzywa się służby ratownictwa medycznego dzwoniąc pod numer 112.
To, czy usługi ratownictwa medycznego są zintegrowane z innymi służbami (straż pożar-

na, policja, inne), zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju związkowym. Np. 
w Berlinie są one zintegrowane ze strażą pożarną, a w landach, gdzie są one świadczone przez 
podmioty niepubliczne, są całkowicie niezależne.

Na poziomie samorządowym organizacje świadczące usługi ratownictwa medycznego or-
ganizują się w celowe związki służb ratunkowych, działające jako spółki prawa publicznego. 
Kierownictwo sprawują wspólnie: jeden z wiodących reprezentantów któregoś z miast lub 
powiatów, przedstawiciel straży pożarnej i osoba związana z medyczną służbą ratunkową. Aby 
przyspieszyć czas reakcji na zgłoszenie i podnieść efektywność niesionej pomocy, tworzone są 
powiatowe „zintegrowane centra dowodzenia”.

Pracujący w centrum dowodzenia dyspozytor przyjmując zgłoszenie ma małe pole ma-
newru. Np. w ustawie o ratownictwie medycznym Dolnej Saksonii odpowiedni przepis w tym 
zakresie brzmi: „Centrum dowodzenia przyjmuje zgłoszenie o potrzebie pomocy, a następnie 
powoduje, koordynuje i kieruje odpowiednim do zgłoszenia działaniem wszystkich służb ra-
tunkowych. Ma ono prawo udzielać wskazówek wszystkim osobom biorącym udział w ak-
cji ratunkowej (nie dotyczy to zagadnień medycznych w kontaktach z lekarzem pogotowia 
ani spraw związanych z techniczną stroną pilotażu helikoptera ratunkowego). Centrum może 
wprowadzić do akcji zasoby ratunkowe innych podległych mu służb ratunkowych tylko wte-
dy, gdy ich brak może zagrażać życiu lub zdrowiu osoby potrzebującej pomocy”.
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Dyspozytor ma prawo nie przyjąć zgłoszenia tylko w sytuacji, gdy bez żadnych wątpli-
wości rozpozna, że dzwoniący żartuje. We wszystkich innych przypadkach wysyłany jest 
przynajmniej ambulans. W tej sytuacji w zasadzie każde zgłoszenie skutkuje wyjazdem ka-
retki. Dyspozytor stwierdza na podstawie odebranego zgłoszenia, czy należy wysłać karetkę 
ratunkową, czy lekarza pogotowia (jeździ samodzielnie specjalnie oznaczonym samocho-
dem). Jeśli osoba zgłaszająca się z prośbą o pomoc zakwestionuje sposób, w jaki ta pomoc 
została udzielona, pozostaje jej do dyspozycji droga prawna. Dyspozytor nie odpowiada 
prawnie wobec ofiary swojej błędnej decyzji. Świadczenie usług ratownictwa medycznego 
jest działalnością publiczną, więc osoba poszkodowana na skutek decyzji dyspozytora mu-
siałaby podjąć kroki prawne wobec powiatu lub kraju związkowego – to kraj związkowy 
odpowiada za zapewnienie prawidłowego świadczenia takich usług, również jeśli są wyko-
nywane przez firmy prywatne.

Tam, gdzie ratownictwo medyczne jest w gestii samorządów, dyspozytorzy są urzędnika-
mi publicznymi zatrudnionymi na etatach w straży pożarnej. W landach, w których usługi 
ratownictwa medycznego są świadczone przez organizacje dobroczynne lub firmę prywatną, 
dyspozytorzy są zatrudnieni przez tych pracodawców.

Istnienie „rynku” usług ratownictwa medycznego zależy od tego, czy w danym landzie ra-
townictwo medyczne jest wykonywane przez podmioty publiczne, czy przez inne organizacje 
lub firmy prywatne.

Pierwsze zaopatrzenie pacjenta w przypadku ratownictwa medycznego ma miejsce poza 
placówką służby zdrowia. Najważniejszym zadaniem w tej sytuacji jest ratowanie życia i zdro-
wia pacjenta, przygotowanie do transportu i opieka nad pacjentem w drodze do szpitala, gdzie 
są odpowiednie warunki do udzielenia mu potrzebnej pomocy. Zdarza się, szczególnie w rejo-
nach o niskiej urbanizacji, że taki transport pacjenta może trwać nawet kilka godzin; w takich 
sytuacjach coraz częściej wykorzystywane są śmigłowce sanitarne. 

Niemiecki system przyjmowania zgłoszeń o sytuacjach zagrażających życiu jest oparty 
o specjalne centra przyjmujące zgłoszenia, podobne do polskich Centrów Powiadamiania Ra-
tunkowego (CPR) i stacji ratunkowych, w których są ambulanse wraz z zespołami gotowymi 
do podjęcia i przeprowadzenia akcji ratunkowej. Ambulanse należą do instytucji świadczącej 
w danej jednostce samorządowej usługi ratownictwa medycznego – mogą należeć do samo-
rządu, organizacji typu Niemiecki Czerwony Krzyż czy Pomoc Wypadkowa Joannitów lub do 
firm prywatnych. Istnieją dwa typy karetek: ratunkowe i transportowe. 

W karetkach ratunkowych jeżdżą  dwuosobowe zespoły, składające się z minimum jednego  
ratownika medycznego (Rettungsassistent), który ukończył dwuletnią szkołę (odpowiednik 
polskiego studium medycznego) zakończoną uzyskaniem dyplomu oraz ew. sanitariusza ra-
tunkowego (Rettungssanitäter) – osoby po półrocznym szkoleniu. W karetce ratunkowej musi 
być przynajmniej jeden ratownik medyczny, w transportowej (służącej do przewozu chorych) 
– przynajmniej jeden sanitariusz ratunkowy.

W niektórych landach lekarz pogotowia jeździ na wezwanie do wypadków i stanów nagłych 
(na podstawie danych zebranych przez dyspozytora przyjmującego zgłoszenie). Na miejsce 
dociera samochodem osobowym oznakowanym „Notarzt” („Lekarz pogotowia”), w którym 
wozi najbardziej potrzebny sprzęt medyczny – od strzykawki po respirator – lub karetką wraz 
z ratownikiem medycznym. Zdarza się, że lekarz pogotowia przesiada się ze swojego auta 
do ambulansu i wraz z ratownikiem medycznym opiekują się pacjentem w czasie transportu. 
W niektórych niemieckich krajach związkowych system ratownictwa nie przewiduje wyjaz-
dów lekarza pogotowia w karetce; lekarze ci pracują w szpitalnych izbach przyjęć, zajmując 
się tam nagłymi przypadkami, zagrażającymi życiu. Pacjent dowożony jest karetką do szpitala 
przez zespół ratunkowy.
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W 2009 r. w niemieckich służbach ratownictwa medycznego zatrudnionych było ok. 47 000 
osób dla których było to główne źródło dochodów. Udział w akcjach ratunkowych biorą też 
liczni członkowie lokalnych stowarzyszeń, dla których jest to zajęcie dodatkowe lub honoro-
we, oraz ochotnicy z Bundesfreiwiligendienst (organizacji będącej odpowiednikiem polskich 
Ochotniczych Hufców Pracy).

Aby uzyskać specjalizację lekarza pogotowia lekarz z dyplomem innej specjalizacji musi 
ukończyć specjalistyczne kursy (80 godzin teorii) organizowane przez lokalną izbę lekarską. 
Musi też odbyć praktykę związaną z medycyną ratunkową w klinice, z sześciomiesięcznym 
pobytem na oddziale intensywnej opieki medycznej, pracując jako anestezjolog lub na oddzia-
le dla ofiar wypadków, a także wziąć udział w 50 wyjazdach zespołu ratunkowego pod kie-
runkiem doświadczonego lekarza medycyny ratunkowej i udokumentować przeprowadzone 
czynności. Na koniec zdać przygotowany przez izbę lekarską egzamin.

Zawód ratownika medycznego jest uregulowany federalną ustawą o ratownikach medycz-
nych z 1 września 1989 r. Określa ona m.in. wymagania dotyczące kształcenia ratowników 
medycznych – w szkołach dla ratowników medycznych, szkolenie trwające 12 miesięcy (1200 
godzin zajęć teoretycznych i praktycznych) zakończone zdaniem odpowiedniego egzaminu 
państwowego. Przed rozpoczęciem samodzielnej pracy w karetce ratownik musi przejść rocz-
ną, obejmującą 1600 godzin, praktykę zawodową w stacji ratownictwa medycznego.

Wymagania odnośnie wykształcenia ratownika medycznego zostały sformułowane w § 3 
tej ustawy; powinno ono „odpowiadać zadaniom pomocnika lekarza, szczególnie umożliwiać 
podjęcie na miejscu wypadku czynności ratowniczych, w tym przejęcie od lekarza działań 
ratujących życie”. Oznacza to prowadzenie przez ratownika medycznego wstępnych działań 
medycznych do chwili przybycia lekarza pogotowia, ze szczególnym uwzględnieniem niedo-
puszczenia do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Ratownik medyczny ma umieć odpowied-
nio zaopatrzyć pacjenta do czasu przybycia lekarza ratunkowego, asystować w działaniach 
podejmowanych przez tego lekarza, samodzielnie działać w przypadkach wymagających do-
starczenia chorego do szpitala bez obecności lekarza oraz fachowo opiekować się chorym 
podczas transportu karetką.

Sanitariusz ratunkowy to zawód, który wymaga odbycia szkolenia w wymiarze 520 godzin. 
W czasie szkolenia uczy się on podstaw medycyny ratunkowej oraz technik ratowania osób 
rannych i ciężko chorych. Dwa ostatnie miesiące szkolenia sanitariusza ratunkowego to prak-
tyki: miesiąc w pogotowiu, miesiąc w klinice, a na koniec – tydzień egzaminów.

Za transport chorego karetką transportową płaci z reguły jego kasa chorych i sam chory, 
uiszczając zryczałtowaną opłatę w wysokości 10 euro.

SŁOWACJA

Zarówno państwowe, jak i prywatne podmioty świadczące usługi ratownictwa medyczne-
go są finansowane z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Otrzymują one ryczałtową 
kwotę plus opłatę za każdy przejechany przez karetkę kilometr. Dodatkowe płatności przeka-
zywane są tym podmiotom za użycie lekarstw bezpośrednio ratujących życie; fundusze na nie 
mogą również pochodzić z innych źródeł (np. w przypadku podmiotów państwowych – z bu-
dżetu Ministerstwa Zdrowia). Wszystkie podmioty świadczące usługi ratownictwa medyczne-
go działają na podstawie zezwoleń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia na okres 4 lat.

Można powiedzieć, że na Słowacji funkcjonuje „rynek” usług ratownictwa medycznego, ale 
to państwo określa zasady świadczenia usług ratownictwa medycznego. Obecnie na Słowacji 
działa 280 stacji pogotowia ratunkowego. Ministerstwo Zdrowia ogłasza co 4 lata konkurs, 
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w którym firmy mogą ubiegać się o licencje na działalność w zakresie ratownictwa medyczne-
go. Każdy podmiot, który uważa warunki oferowane przez Ministerstwo za satysfakcjonujące, 
może ubiegać się o licencję. 

Aby skontaktować się z dyspozytorem pogotowia należy wybrać europejski numer ratun-
kowy 112 lub numer jednej ze służb: 150 – straży pożarnej, 155 – pogotowia ratunkowego lub 
158 – policji. Poszczególne służby są zintegrowane wyłącznie poprzez wspólny numer ratun-
kowy 112. Dyspozytor przyjmujący zgłoszenia łączy osobę dzwoniącą z odpowiednią służbą.

Dyspozytor pogotowia ratunkowego jest pracownikiem Krajowego Centrum Ratownictwa, 
które zostało powołane przez Ministerstwo Zdrowia i jest przez nie finansowane. Dyspozytor 
jest pracownikiem administracji publicznej (ale nie urzędnikiem państwowym). On sam de-
cyduje o tym, czy na dane wezwanie należy wysłać karetkę z zespołem ratunkowym – może 
odmówić jej wysłania w sytuacji, gdy nie stwierdza zagrożenia życia ludzkiego.

Gdy dyspozytor podejmie nieodpowiednią decyzję, ponosi za nią odpowiedzialność, włącz-
nie z sankcjami wynikającymi z przepisów prawa karnego. Krajowe Centrum Ratownictwa 
jest ubezpieczone na wypadek popełnienia błędu przez dyspozytora i może domagać się od 
dyspozytora rekompensaty za straty wywołane jego decyzjami zgodnie z kodeksem pracy 
(górnym pułapem takiego odszkodowania jest czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia 
brutto; w I kwartale 2013 r. wynagrodzenie to wynosiło 1025 euro).

SZWECJA

W Szwecji na obszarze ok. 500 tys. km2 żyje 9 mln ludzi. Przeciętnie w całym kraju na 
jednego lekarza przypada ok. 300 osób. Dwie trzecie lekarzy ma specjalizację. Ze względu na 
warunki geograficzne średnia gęstość zaludnienia jest bardzo mała (21 osób/km2, a w rejonach 
północnych, stanowiących 60% powierzchni kraju, spada do 4,5 osoby/km2). W tej sytuacji 
czas dotarcia do pacjenta wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej jest długi, cza-
sami mierzony w godzinach.

System opieki zdrowotnej w Szwecji ma charakter publiczny – 90% szpitali to placów-
ki publiczne. Funkcjonuje również ok. 950 regionalnych przychodni „pierwszego kontaktu”, 
w których pracują interniści, pediatrzy i lekarze pierwszego kontaktu. Jednostki ratownictwa 
medycznego działają przy większych szpitalach, posiadających oddziały ratunkowe. Koszty 
ochrony zdrowia są pokrywane przez krajowy powszechny system ubezpieczenia zdrowotne-
go finansowany ze składek. Pozostałą część stanowią darowizny oraz opłaty pacjentów, którzy 
płacą niewielką zryczałtowaną opłatę za wizytę u lekarza, w przychodni lub szpitalu; również 
w przypadku transportu pacjenta karetką pogotowia pokrywa on część kosztów (na ogół około 
40 SEK, czyli ok. 20 zł – wysokość stawki ustala dany region). 

Karetkami zarządza regionalne centrum dyspozycyjne, które wydaje dyspozycje również 
dla wozów bojowych straży pożarnej. 

Centrum w Sztokholmie jest największym w Europie. Jest usytuowane 30 metrów pod zie-
mią, na wypadek katastrofy. Przeciętny czas przybycia karetki od momentu jej wezwania wy-
nosi w stolicy Szwecji 7 minut. 

W karetkach jeżdżą pielęgniarki służby ratunkowej (Ambulanssjuksköterska). Mają one 
ukończone: trzyletnią szkołę pielęgniarską oraz dwuletnie studium ratownictwa medycznego. 
W szwedzkich karetkach prawie nie ma lekarzy; ratownictwo medyczne nie jest oddzielną 
specjalizacją lekarską, a pomocy w sytuacjach nagłych udzielają lekarze różnych specjaliza-
cji. W szpitalach pracują lekarze zajmujący się pacjentami przywiezionymi przez ambulanse 
(głównie anestezjolodzy) i tylko w wyjątkowych wypadkach udają się oni na miejsce wypadku 
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lub do chorego dziecka. Personel karetki umie stosować podstawowe medyczne czynności ra-
tunkowe (np. reanimacja sercowo-płucna) i obsługiwać defibrylator. Do zgłoszeń ocenionych 
jako związane z zagrożeniem życia wysyłane są karetki reanimacyjne. Są w nich pielęgniarki 
potrafiące wykonać na miejscu wypadku bardziej zaawansowane czynności ratunkowe, znają-
ce zasady anestezjologii i umiejące zapobiec zatrzymaniu akcji serca.

Ze względu na duże odległości istotną rolę odgrywa w Szwecji lotnictwo; w dyspozycji ra-
townictwa medycznego jest 7 śmigłowców (dane z końca 2012 r.). Na trzy z nich, operujące 
w rejonie Sztokholmu, przypada jeden lekarz. Poza tym przewozy chorych w kraju i za granicą 
wykonywane są przez 4 specjalne samoloty, w których w razie potrzeby może lecieć lekarz 
(oprócz pielęgniarki intensywnej opieki medycznej lub anestezjologicznej). Zdarza się, że na 
prowincji pierwsze zaopatrzenie ofiar wypadków przejmuje straż pożarna (do przyjazdu karetki).

Wspólny numer alarmowy został wprowadzony w Szwecji w 1965 r. W 1972 r. rząd szwedz-
ki i Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych powołały do życia firmę 
SOS Alarmering S.A., która obsługuje wszelkie zgłoszenia na numer alarmowy i odpowiada 
za koordynację działań w sytuacjach nagłych. Numer alarmowy 112 funkcjonuje w Szwecji 
od 1996 r. 

Zgodnie z ustawą o zdrowiu i usługach medycznych, za opiekę paramedyczną i zapewnie-
nie odpowiedniej ilości karetek są odpowiedzialne rady gmin i regionów. Od 1992 r. nie mu-
szą wykonywać tych zadań samodzielnie – mogą zlecić je (w drodze przetargu publicznego) 
podmiotom zewnętrznym. Wszystkie rady gmin i regionów podpisały porozumienia dotyczące 
rozmieszczenia i wysyłania karetek przez SOS Alarmering lub innego operatora działań w sy-
tuacjach nagłych. Jednocześnie szereg rad regionów zawarło umowy z firmami prywatnymi na 
korzystanie z ich parku karetek wraz z obsługą tych pojazdów.

Oprócz ustawy o zdrowiu i usługach medycznych funkcjonuje w Szwecji szereg przepisów, 
które dotyczą procedur alarmowych i opieki paramedycznej. Krajowa Rada ds. Zdrowia i Do-
brobytu określa m.in. zasady dotyczące opieki medycznej z wykorzystaniem karetki. W tym 
przypadku określone zostały trzy stopnie, nazwane priorytetami:

1. – ostre stany zagrożenia życia lub wypadki;
2. – ostre stany chorobowe bez zagrożenia życia;
3. – inne sytuacje, gdzie jest potrzebna opieka lub nadzór, w których uważa się, że rozsądny 

czas oczekiwania nie wpływa na stan zdrowia pacjenta. 
Do operatora numeru alarmowego należy kwalifikowanie danego zgłoszenia do jednego 

z trzech powyższych priorytetów. Ponieważ przepisy dotyczące opieki z użyciem karetek me-
dycznych określają tylko kilka zasad ich użycia, rady regionów mogą określić dodatkowe 
wymagania odnośnie usług powiadamiania i wysyłania karetek. 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej firmy SOS Alarmering, oso-
by przez nią zatrudnione podlegają tym samym przepisom, co każda inna osoba zatrudniona 
w opiece zdrowotnej. Nadzór nad świadczeniem usług opieki zdrowotnej i medycznej oraz 
zatrudnionym personelem sprawuje Inspektorat ds. Zdrowia i Opieki Społecznej.

Ustawa o bezpieczeństwie pacjentów z roku 2010 stwierdza, że do personelu opieki zdro-
wotnej zalicza się osoby pracujące w centrach nagłej pomocy i obsługujące linie telefoniczne 
z poradami zdrowotnymi, które udzielają osobom dzwoniącym pomocy w formie porad i in-
formacji. 

Oficjalny raport rządu z roku 2013 wskazuje na szereg słabości szwedzkiego systemu usług 
w sytuacjach nagłych, wskazując na następujące problemy:

1. Władze regionu mogą wybrać sposób podłączenia swoich usług do centrum usług ratow-
nictwa SOS Alarmering. Niektóre służby państwowe obsługujące zgłoszenia o sytuacjach 
wymagających interwencji, jak np. policja, nie zostały skoordynowane z tymi centrami.
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2. SOS Alarmering działa obecnie w warunkach rynkowych i istnieje konkurencja między 
operatorami usług ratunkowych. Szereg jednostek samorządu terytorialnego (gmin i re-
gionów) wybrało lub zamierza wybrać inne podmioty do świadczenia usług ratownic-
twa; część z nich, głównie z bardziej zurbanizowanych rejonów kraju, już to zrobiła.

3. Brakuje ustawy dotyczącej ratownictwa medycznego, nie są więc określone wymagania 
odnośnie np. systemów wsparcia technicznego, dzielenia się informacjami, komunikacji 
i ogólnej koordynacji działań.

WĘGRY

Zgodnie z ustawą CLIV z 1997 r. „o zdrowiu”, koszty utrzymania ratownictwa medycznego 
pokrywa budżet państwa.

Zgodnie z węgierskimi regulacjami prawnymi, każdy ośrodek usług medycznych, w tym 
także prywatne kliniki, mają obowiązek prowadzenia usług z zakresu medycyny ratunkowej, 
niezależnie od tego, czy pacjent jest ubezpieczony, czy nie. Nie wszystkie szpitale mają od-
działy ratownictwa medycznego, dlatego też służby ratownicze mogą korzystać z różnych pla-
cówek medycznych.

Przedszpitalna służba ratownictwa medycznego należy do zadań Narodowej Służby Ambu-
lansowej; w przypadkach niemających charakteru nagłego część tych obowiązków przejmują 
prywatne służby ratownictwa medycznego. Całość działań w tym zakresie koordynuje Naro-
dowa Służba Ambulansowa.

Na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych została powołana Narodowa Dyrekcja Gene-
ralna ds. Zarządzania Kryzysowego.

Osoba potrzebująca pomocy może zadzwonić na numery alarmowe (104 – karetki i ratow-
nictwo medyczne, 105 – straż pożarna, ratownictwo, obrona cywilna, 107 – policja) lub też na 
europejski numer alarmowy – 112.

Dyspozytor w centrum ratownictwa jest osobą zatrudnioną w korpusie służby cywilnej.
Podjęcie decyzji, czy wysłać karetkę na odebrane zgłoszenie nie należy do kompetencji 

dyspozytora. Jego obowiązkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego z odpowiednimi 
danymi, zaś kierownik zmiany jest odpowiedzialny za dysponowanie ekipami ratownictwa 
medycznego po otrzymaniu wezwania na telefon alarmowy.



14

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

Źródła:
Odpowiedzi uzyskane w ramach ECPRD z Czech, Francji, Niemiec, Słowacji, Szwecji 

i Węgier.

Dodatkowo:
Austria: 
Weninger P., Hertz H., Mauritz W., System ratownictwa medycznego w Austrii, w: Resusci-

tation 65 (2005), ss. 249-254

Niemcy:
Sozialgesetzbuch V, art. 133
Rettungsassistentengesetz
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=RettDG+BW& psml=bsbawueprod.

psml&max=true&aiz=true
http://de.wikipedia.org/wiki/Rettungsdienst

Szwecja:
http://www.poloniamalmo.com/Pages/Szwecja%20dla%20kazdego%5B1%5D.pdf



OPRACOWANIA
TEMATYCZNE

KANCELARIA SENATU
BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

OT–622

SIERPIEŃ 2013

Organizacja służb 
ratownictwa medycznego 
w wybranych państwach


