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ÚVOD 

Ve své absolventské práci se zabývám systémem portugalské záchranné služby, její 

historií, organizací, fungováním a kompetencemi.  

Konkrétně bych rád seznámil čtenáře s institutem INEM, který je portugalskou 

celostátní organizací zabezpečující záchrannou službu, a s asociací Bombeiros, která je 

organizací dobrovolných hasičů a v menších městech vykonává práci zdravotnické 

záchranné služby. Dále bych rád čtenáře seznámil také s integrovaným záchranným 

systémem SIEM, jehož součástí jsou jak organizace INEM a asociace dobrovolných 

hasičů, tak i Portugalský červený kříž, Národní Garda a policie. 

V průběhu mého studia na Vyšší odborné škole Mills, obor diplomovaný zdravotnický 

záchranář, jsem v květnu 2015 absolvoval v rámci programu Erasmus stáž 

v Portugalsku, konkrétně ve městě Barreiro (na stanici dobrovolných hasičů). Před 

odjezdem jsem se pokoušel získat nějaké informace o portugalském systému 

záchranné služby, ale téměř žádné se mi z českých zdrojů nepodařilo získat. Na 

samotné stáži jsem se dozvěděl mnoho zajímavých věcí o kontinentální portugalské 

záchranné službě v podání dobrovolných hasičů. 

Proto jsem se po návratu ze stáže 

rozhodl své nově nabyté zkušenosti, 

informace a kontakty zúročit a zvolil pro 

svou absolventskou práci zmíněné téma 

s cílem pokusit se čtenáři přiblížit 

organizaci a fungování portugalské 

záchranné služby.  

Zaujaly mne hlavní rozdíly portugalského systému oproti české záchranné službě a 

názory portugalských kolegů na jejich práci. V praktické části tedy hodlám pomocí 

rozhovorů zjistit názory portugalských Bombeiros na praktické aspekty zdravotnické 

záchranné služby v Portugalsku a poté se chci, v rámci možností, pokusit o porovnání 

portugalského a českého systému přednemocniční neodkladné péče. 

 
 

Obrázek 1 – Hasičská stanice města Barreiro  
(vlastní foto) 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl  

Seznámit čtenáře s portugalským systémem zdravotnické záchranné služby.  

1.2 Dílčí cíle 

Zjistit za pomoci rozhovorů s pracovníky zdravotnické záchranné služby v Portugalsku a 

v České republice základní rysy přednemocniční neodkladné péče v obou zemích a 

pokusit se v rámci možností o jejich porovnání.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Portugalsko a jeho zdravotnictví 

 

Portugalsko (oficiálně Portugalská republika - 

República Portuguesa) je evropská země 

zahrnující pevninskou (kontinentální) část, 

rozkládající se v  nejzápadnějším cípu pevninské 

Evropy na Pyrenejském poloostrově omývaném 

Atlantským oceánem, a souostroví Azory 

(Açores) a ostrov Madeira. Země má asi 10,8 

milionů obyvatel (v tomto směru je tedy 

Portugalsko podobné České republice), rozlohu 92 082 km2 (je tedy přibližně o 17% 

větší než ČR), podnebí subtropické.  

Hlavním městem je Lisabon (Lisboa). Dalšími 

regionálními centry (velkými městy) jsou Porto, 

Braga, Setúbal, Coimbra, Faro. 

Portugalsko má bohatou historii (je známo 

zejména jako středověká mořeplavecká a 

koloniální velmoc) a kulturu. V roce 1910 bylo 

prohlášeno republikou, v roce 1926 však došlo 

k vojenskému puči a země až do roku 1974 

podlehla diktaturám (diktatura Antónia de 

Oliveiry Salazara trvala celých 41 let). Po rozpadu 

koloniálního panství Portugalska a pádu diktatury 

země nastoupila cestu pluralitní demokracie a 

v roce 1986 vstoupila do Evropské unie (EU) a 

v roce 1999 do Eurozóny. ([ 1 ]) Obrázek 3 – Mapa Portugalska 

Obrázek 2 – Portugalsko, součást EU 
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Portugalsko je díky členství v EU celkem rozvinutou zemí a obdobně jako ostatní 

rozvinuté země trpí stárnutím populace - asi třetinu obyvatelstva tvoří důchodci, 

očekávaná délka života Portugalců je asi 80 let (v ČR kolem 78 let), průměrný věk se 

blíží 40 letům (v ČR je kolem 41 let), ekonomicky činné obyvatelstvo tvoří mírně nad 

50% populace (v ČR asi 54%). 

Stejně jako ve většině Evropských zemí (včetně ČR) má i Portugalsko všeobecné 

zdravotní pojištění zahrnující základní zdravotní péči.  Z hlediska zdravotnické péče jde 

o zemi s vysokou úrovní dostupnosti (ačkoli veřejná péče je v některých oblastech hůře 

dostupná) a úrovní péče (ve státních zařízeních je péče považována za horší, soukromá 

péče na srovnatelné úrovni a ceny úkonů jsou vyšší než v ČR). V Portugalsku působí asi 

4,1 (v ČR přibližně 3,7) lékaře na tisíc obyvatel. Výdaje do zdravotnictví činí 

v Portugalsku asi 9,5% HDP (1845 Eur na osobu), v ČR je to asi 7,5% HDP (1560 Eur na 

osobu). Dle počtu nemocničních lůžek na tisíc obyvatel je poměr Portugalsko : Česko 

asi 3,3 : 7,1. Přímé výdaje pacientů činí v Portugalsku 4,7% (v ČR asi 2,3%) celkových 

výdajů domácností (uvedené údaje jsou za rok 2012).  ([ 2 ])  

Zdravotní péče je v Portugalsku zajišťována prostřednictvím Národní zdravotní služby 

(Serviço Nacional de Saúde), která vznikla na základě zákona č. 56/1979, jenž stanovil 

podmínky zdravotní péče pro portugalskou populaci poskytované z veřejných zdrojů. 

Národní zdravotní služba je součástí Ministerstva zdravotnictví (Ministério da Saúde) a 

je řízena prostřednictvím regionálních zdravotních úřadů. ([ 3 ])  

Pokud je portugalský státní příslušník (nebo příslušník některého z členských států EU 

apod.) přihlášen k národní zdravotní službě, má (on sám a rovněž jeho rodinní 

příslušníci a pozůstalí) přístup k bezplatné nebo nízkonákladové zdravotní preventivní a 

léčebné péči (a to po celou dobu nemoci bez časového omezení), za niž platí pevně 

stanovenou spoluúčast. Zbytek hradí státní Národní zdravotní služba, která je 

financována z daňových příjmů státu. 

Spoluúčast pacienta se řídí státem stanovenými ceníky dle typu služby, diagnózy, 

sociálního stavu (např. důchodci) apod. Některé osoby (sociálně slabé a jimi vyživované 

osoby, děti do 12 let věku, těhotné ženy a čerstvé matky) jsou od spoluúčasti 

osvobozeny. 
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Pozn.: Např. podle přiloženého obrázku (vlastní fotografie z 

navštíveného zdravotnického zařízení – nemocnice ve 

městě Barreiro) byl poplatek za Základní pohotovost 

(Urgência Básica) 15,45 Eur a poplatek za Chirurgickou 

pohotovost (Urgência Médico-Cirurgica) činil 18,- Eur. 

Zdravotní péče je poskytována místními 

zdravotnickými středisky (Centro de Saúde). 

V naléhavých případech (urgentní stavy) může pacient 

navštívit pohotovost ve veřejných nemocnicích nebo 

střediscích nepřetržité péče (Serviço de Atendimento 

Permanente – SAP;  v Lisabonu jde o tzv. CATUS 

(Centro de Atendimento de Urgencias) a v Portu o tzv. SASU (Servico de Atendimento 

de Situacoes Urgentes) nebo volat prostřednictvím tísňové linky zdravotnickou 

záchrannou službu.  ([ 4 ]) 

2.2 SIEM – portugalský integrovaný záchranný systém 

Pro tísňové volání platí i v Portugalsku bezplatná telefonní linka s jednotným 

evropským číslem 112 (ta v devadesátých letech 20. století nahradila původní linku č. 

115).  ([ 5 ]) 

Zdravotnická záchranná služba a lékařská služba první pomoci jsou organizovány ve 

třech samostatných systémech pokrývajících kontinentální část země, Madeiru a Azory. 

Tato práce se zabývá pouze systémem platným v rámci kontinentální části Portugalska. 

Moderní záchranná služba Portugalska byla založena v roce 1964, původně působila 

jen ve velkých městech země  (Lisabon, Porto, Coimbra, Aveiro, Setúbal, Faro) a byla 

zajišťována místní policií (Polícia de Segurança Pública - Policie veřejné bezpečnosti). 

V roce 1971 byla zformována celoplošná Národní záchranná služba SNA (Serviço 

Nacional de Ambulâncias), která byla v roce 1981 nahrazena institutem INEM (Instituto 

Nacional de Emergência Médica), a to v rámci Integrovaného záchranného systému 

SIEM (Sistema Integrado de Emergência Médica). ([ 5 ]) ([ 6 ]) ([ 7 ]) 

Obrázek 4 – Uživatelské poplatky 
(vlastní foto) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Porto
https://en.wikipedia.org/wiki/Coimbra
https://en.wikipedia.org/wiki/Aveiro,_Portugal
https://en.wikipedia.org/wiki/Set%C3%BAbal
https://en.wikipedia.org/wiki/Faro,_Portugal
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Portugalsko, jako většina zemí světa, užívá k označení záchranné služby symbol Modré 

hvězdy života (Estrela da Vida) – viz Příloha č. 1 

2.2.1 Součásti SIEMu 

SIEM (Sistema Integrado de Emergência Médica) je Integrovaný zdravotnický 

záchranný systém, jenž zahrnuje soubor entit, které spolupracují s cílem zachování 

pořádku a pomoci civilnímu obyvatelstvu v případě mimořádných událostí. Do 

záchranného systému SIEM patří tyto subjekty: ([ 8 ]) 

 Bombeiros Portugueses  

-  portugalské hasičské sbory (Bombeiros) jsou podle Ligy hasičských sborů (Liga dos 

Bombeiros Portugueses), která byla založena roku 1930 a sdružuje celkem 470 

subjektů (z toho 26 mimo kontinent - na Azorech a na Madeiře), tyto:  ([ 9 ])  

 Dobrovolné (Voluntário) – 435 jednotek na území Portugalska, např. v Lisabonu 

56 jednotek, v Portu 45, … (23 mimo kontinent) 

 Profesionální (Professionais) – ty mohou existovat jako 

 specifické společnosti, např. Companhia de Sapadores Bombeiros 

(Společenství ženistů hasičského sboru) v regionálních centrech Braga, 

Ciombra, Faro, Porto a Setúbal, Batalhão de Sapadores Bombeiros (Prapor 

ženistů hasičského sboru) v Portu, Regimento de Sapadores Bombeiros 

(Regiment ženistů hasičského sboru) v Lisabonu 

 Městské (Municipal) – 19, např. v Santarému 7x, Faru 3x, Coimbře 2x, … (3 

mimo kontinent) 

 Soukromé (Privativo) – 9, v Aveiru 4x, Portu 2x, v Lisabonu, Setúbalu a Braze 

1x; tyto sbory patří právnickým osobám, které je potřebují z důvodu svých 

vlastních aktivit; mohou působit i mimo oblast působení vlastnící právnické 

osoby a být podporovány obcemi, v jejichž katastru působí  

Pozn.: Více informací o fungování portugalského hasičského sboru a jeho 

spolupráci s INEMem obsahuje bod 4 (Praktická část) této práce 
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 nemocnice a zdravotnická střediska  

- místní zdravotnická střediska (Centros de Saúde), pohotovosti veřejných nemocnic 

(Hospitals), střediska nepřetržité péče (Serviços de Atendimento Permanente – SAP; 

v Lisabonu jde o tzv. CATUS (Centro de Atendimento de Urgencias) a v Portu o tzv. 

SASU (Servico de Atendimento de Situacoes Urgentes)) ([ 4 ]) 

 

 CVP (Cruz Vermelha Portuguesa)  

- Portugalský červený kříž je nevládní charitativní organizace, která provozuje svou 

činnost v souladu s mezinárodním humanitárním právem a v souladu se základními 

zásadami a doporučeními Mezinárodního hnutí Červeného kříže a půlměsíce. Jeho 

posláním je poskytování humanitární a sociální pomoci. Byl založen v roce 1865. 

Podílí se poskytování přednemocniční neodkladné péče a na školení poskytování 

první pomoci s národní i mezinárodní certifikaci pro veřejnost i firmy. ([ 10 ]) ([ 11 ]) 

 

 PSP (Polícia de Segurança Pública)  

–  Policie veřejné bezpečnosti, jež vykonává svou práci v městských oblastech. 

Hlavní funkcí policie je potlačování a řešení trestných činů a pomoc komunitě. Navíc 

však policejní síly provozují tísňovou linku 112 a pomáhají záchranné službě při 

situacích, které by mohly ohrozit členy posádek zdravotnické záchranné služby. 

Jedná se například o výjezdy do ghet (chudinských čtvrtí), do nichž záchranná služba 

(z důvodu vysokého rizika napadení) bez doprovodu PSP nesmí vstupovat, nebo na 

místa, kde povaha zranění naznačuje spáchaný trestný čin nebo možné agresivní 

chování pacienta, příbuzných či jiných osob. ([ 12 ]) ([ 13 ]) 

 

 GNR (Guarda Nacional Republicana)  

- Portugalská národní garda (založená roku 1801) vykonává činnosti policie ve 

venkovských částech portugalského území. Hlavními úkoly Národní gardy jsou 

ochrana civilního obyvatelstva, spolupráce s ostatními složkami systému SIEM, 

potlačování a prevence trestné činnosti, boj proti obchodování s lidmi, domácímu 

násilí a proti návykovým látkám. Zároveň je náplní činnosti Národní gardy i ochrana 

přírody, o což se stará samostatný oddíl pod zkratkou SEPNA (Serviço da Protecção 

da Natureza e do Ambiente) a samostatný hasičský oddíl, který je zaměřen na 

http://www.cruzvermelha.pt/
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prevenci požárů a práci s nebezpečnými odpady pod zkratkou GIPS (Grupo de 

Intervenção de Proteção e Socorro). ([ 14 ]) 

 

 INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica)  

- Národní institut urgentní medicíny je koordinátorem systému SIEM a garantorem 

fungování zdravotnických záchranných služeb na území kontinentálního Portugalska 

–  detaily viz níže.  

2.2.2 Fungování integrovaného záchranného systému 

Na základnách některých z výše uvedených subjektů sdružených v integrovaném 

záchranném systému (zejména na základnách Bombeiros a Portugalského červeného 

kříže a na samostatných základnách INEMu) se nacházejí jednotky zdravotnické 

záchranné služby. 

Integrovaný systém je aktivován zavoláním bezplatného telefonního čísla 112, což je 

jednotné evropské číslo tísňového volání, jež je v Portugalsku, celoplošně a nepřetržitě, 

tj. 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, provozováno pod záštitou portugalské Policie veřejné 

bezpečnosti (PSP). 

Operátor linky 112 od volajícího standardně zjistí základní informace jako popis situace 

(o jaké zdravotní potíže se jedná, zda jde o úraz, nemoc, porod apod.), místa a 

orientačních bodů incidentu, množství, pohlaví, věku (alespoň zdánlivého) lidí, kteří 

potřebují pomoc, stavu a pozorovaných změn dotčených osob, případné potřeby 

dalších zásahových prostředků (potřeba vyproštění, možnost požáru nebo unikajícího 

plynu apod.). ([ 15 ]) 

Pokud z rozhovoru operátora tísňové linky s volajícím vyplyne, že důvodem volání je 

zdravotní problém nebo problém vyžadující spolupráci záchranné služby, je hovor 

přepojen do řídícího Centra pro pomoc urgentním pacientům organizace INEM, které 

se nazývá CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes). V rámci kontinentálního 

Portugalska existují 3 CODU regiony a 4 regionální CODU centra/dispečinky: 

 Region Sever (Norte) s dispečinkem v Portu  

 Region Střed (Centro) s dispečinkem v Coimbře  

 Region Jih (Sul) s dispečinky v Lisabonu a Faru  ([ 16 ]) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coimbra
https://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon
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Navíc existuje a funguje dispečink CODU-mar (Centro de 

Orientação de Doentes Urgentes Mar), který má na starosti 

zdravotnickou záchrannou službu na moři (na palubách lodí), a 

to ve spolupráci s pobřežními stanicemi, mořskými pátracími a 

záchrannými centry a námořním úřadem. ([ 17 ]) 

CODU pracuje podobně jako dispečink záchranné služby v 

České republice. Disponuje telekomunikačními a informačními 

zařízeními, která umožňují koordinaci a aktivaci techniky a 

lidských zdrojů v případě ohlášení urgentního zdravotního 

stavu. 

CODU stejně jako tísňová linka 112 funguje v nepřetržitém 

provozu - 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.  

Operátoři nouzové linky CODU jsou techničtí pracovníci a lékaři speciálně vyškolení 

zejména v oblasti triage (triagem) – systému třídění pacientů v závislosti na jejich 

stavu, ve způsobu a pořadí ošetření, v lékařském poradenství a výběru záchranných 

služeb/prostředků - viz Příloha č. 2. 

Pracovník CODU v rámci rozhovoru s volajícím zjistí základní informace, zhodnotí 

závažnost situace, volajícímu poradí a případně vyšle výzvu vhodnému stanovišti 

záchranné služby v rámci SIEMu bez ohledu na to, kterému subjektu systému toto 

stanoviště patří (INEMu, Bombeiros, Červenému kříži (CVP)). ([ 8 ]) 

CODU koordinuje všechny typy prostředků a posádek záchranné služby podle situace – 

klinického stavu pacienta, místa výskytu, dostupnosti záchranných prostředků a 

zdravotnických zařízení. 

Ambulance je vysílána v případě, že se jedná o situaci s bezprostředním ohrožením 

života či zdraví pacienta. Pokud není nutno vyslat ambulanci, poradí obsluha CODU 

volajícímu další postup – zejm. ohledně převozu do příslušného zdravotnického 

zařízení.  

Obrázek 5 – CODU  
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Obrázek 6 – Zjednodušené schéma procesu přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby) 

2.3 Státní organizace INEM 

INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) - Národní institut urgentní medicíny -  

je součástí portugalského Ministerstva zdravotnictví. Jeho úkolem je zajistit 

poskytování 24-hodinové přednemocniční neodkladné péče na území kontinentálního 

Portugalska. Institut funguje jako centrála řízení/koordinace celé sítě integrovaného 

zdravotnického záchranného systému (nelékařské a 

lékařské pohotovosti), resp. přednemocniční neodkladné 

péče na uvedeném území.  

INEM zahrnuje jak výše zmíněné CODU centrály, tak 

lékařské pohotovosti, centra psychologické intervence 

CAPIC, toxikologická centra CIAV, intervenční centrum 

pro výjimečné situace a speciální pediatrickou přepravu 

TIP – detaily viz níže. 

Záchranná služba je poskytována pod značkou INEM, ale i pod značkou dalších 

subjektů sdružených v SIEMu, a to buď přímo z místních základen INEMu, nebo ze 

základen Bombeiros nebo Červeného kříže, a to formou různých druhů ambulantních 

vozidel s různým vybavením a obsazením odborným personálem – detaily viz níže. 

 

 

  Obrázek 7 - Logo INEMu         

https://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-042413-092332/unrestricted/MQFIQP2809.pdf
http://www.brandsoftheworld.com/logo/inem
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2.3.1 Organizace a fungování INEMu 

Činnost a vybavení INEmu a dalších složek SIEMu se samozřejmě řídí portugalskými 

zákony a vyhláškami portugalského Ministerstva zdravotnictví (případně dalších 

ministerstev). Odkazy na materiály legislativní úpravy fungování INEMu, SIEMU, 

Ministerstva zdravotnictví apod. lze nalézt na stránkách INEMu (v portugalském 

jazyce):  http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27672. 

 

Z hlediska vnitřního uspořádání je INEM rozdělen do 3 hlavních oblastí: 

 Provoz - zdravotnická záchranná služba a školení v urgentní medicíně 

 Podpora a logistika - řízení lidských zdrojů, finanční management, logistika a provoz, 

informační systémy a technologie, nákup a veřejné zakázky, právní záležitosti 

 Podpora řízení – kvalita, plánování a kontrola řízení, marketing a komunikace ([ 18 ]) 

Struktura samotného úřadu INEM – viz Příloha 3 

Historie organizace INEM – viz Příloha 4 

Výkonné stanice INEMU jsou umístěny po celém území kontinentální části země na 

samostatných základnách při větších zdravotnických zařízeních, ale především na 

základnách hasičských sborů (Bombeiros) a Portugalského červeného kříže (CPV). Tato 

organizace záchranné služby má základ v protokolech/dohodách o spolupráci 

uzavřených mezi INEMem, úřadem Národní civilní ochrany (Autoridade Nacional de 

Proteção Civil - ANPC) a partnery v rámci SIEMu (hasiči a Červeným křížem).  

Díky této smluvní spolupráci může INEM využívat zázemí základen dobrovolných hasičů 

(Bombeiros) a delegací Červeného kříže (CVP) a jejich personálu na stanicích 

nazývaných PEM (Postos de Emergência Médica) a na rezervních stanicích PR (Postos 

Reserva). Tyto stanice disponují ambulantními vozy a odborně certifikovanými 

posádkami určenými k poskytování záchranných služeb a přepravy pacientů.   

Během období 2001 – 2011 pokrývali portugalští hasiči kolem 80% (cca 4,7 milionů, 

z toho přibližně 3,6 milionů s ambulancemi poskytovanými hasičům INEMem) zásahů 

přednemocniční neodkladné péče. Zbylou část poskytovaly z většiny struktury INEMu. 

([ 19 ]) 

http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27672
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Obecnou právní úpravu přepravy pacientů obsahuje Vyhláška č. (Portaria no) 260/2014 

Ministerstev vnitra a zdravotnictví (Ministerios da Administração Interna e da Saude):     

http://www.inem.pt/files/2/documentos/20150409145842346484.pdf 

Přeprava urgentních pacientů je podle vyhlášky vyhrazena pro ambulance INEMu a 

stanic urgentní medicíny (PEM - Postos de Emergência Médica) a rezervních stanic (PR - 

Postos Reserva). Jejich činnost je regulována a financována na základě zmíněných 

protokolů/dohod. Koordinační činnost v přepravě urgentních pacientů rámci SIEMu 

provádí CODU.  

Subjekty systému - právnické osoby provozující záchrannou službu - jsou licencovány a 

musí 

 mít centrálu na území Portugalska, finanční zdroje nezbytné k zajištění činnosti a 

odpovídají technickou a personální podporu  

 disponovat odpovídajícím parkovacími, mycími a dezinfekčními prostory pro 

parkování ambulancí, zajistit průběžnou péči o dopravní prostředky, mít 

minimálně 2 ambulance pro kontinuální službu 

 zajistit, aby členové posádek ambulancí měli dostatečnou znalost portugalštiny a 

byli odborně způsobilí (certifikovaní), a to včetně fyzické zdatnosti, čistého 

trestního rejstříku a řidičského průkazu pro ambulance a hasičské vozy 

 pokrývat odpovídajícími, definovanými službami dané území a poskytovat snadný 

přístup ke zdravotní péči a pomoc veřejnosti 

 vést jednotné záznamy, definovat výkonnostní algoritmy, monitorovat procesy a 

auditovat činnost, financovat činnost v souladu s dohodou. 

K zajišťování těchto služeb poskytuje INEM provozujícím subjektům v souladu 

s dohodami čtvrtletní fixní příspěvky a prémie.  

V roce 2012 (s platností od roku 2013) vyjednala Liga portugalských hasičů (LBP) 

s INEMem navýšení příspěvků o více než 1,2 milionů Eur (nově od roku 2013, navýšení 

poprvé od roku 2008; růst 5,4% u fixních příspěvků (spoluúčast na nákladech spojených 

s INEM ambulancemi a na spotřební materiál), u variabilních pak 8,2% na PEM a 2,9% 

na Rezervních stanicích). Při každém volání hasičské ambulance operátorem CODU 
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zaplatí INEM za výjezd podle níže uvedené tabulky (v závislosti na vzdělání nasazené 

posádky a ujetých kilometrech): ([ 20 ])  

 

Obrázek 8 –  Tabulka příspěvků INEMu (com = s, sem = bez; escalao – pravděp. zásahová pásma)  

V roce 2015 zvýšil INEM platby jednotkám přednemocniční neodkladné péče při 

nemocnicích (VMER), což vyvolalo mzdové a další požadavky vlastních zaměstnanců 

INEMu, techniků ambulancí a operátorů CODU – viz Praktická část, bod 4.5.4 

Vyhláška 260/2014 upravuje typy, vlastnosti a vybavení sanitek, požadavky na 

dovednosti jejich posádek, pravomoci INEMu apod.  

Vyhláška obsahuje definice 

 pacienta (Doente) jako osoby, která při poskytování zdravotní péče vyžaduje 

použití vozidla a vybavení odpovídajícího jejímu stavu; akutní pacient (Doente 

Emergente) je pacient v klinickém stavu s hrozící ztrátou životních funkcí 

 ambulance (Ambulância) jako vozidla umožňujícího poskytování zdravotní péče 

s minimálně 2-člennou posádkou, jež musí mít minimálně výcvik základní 

podpory životních funkcí SBV (Suporte Básico de Vida) 

Ambulance musí splňovat evropskou technickou normu EN 1789 (tentýž standard platí 

také v České republice pod označením ČSN EN 17891+A2) a jsou typu 

 A - dopravní ambulance (Ambulância de Transporte), což je vozidlo vybavené pro 

převoz pacientů, kteří transport potřebují z lékařských důvodů, ale jejichž klinická 

http://bombeirosmacedo.blogspot.cz/2012/11/liga-e-inem-fecham-acordo-aumento-de-12.html
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situace nevyžaduje pomoc během přepravy; typ A1 (Ambulância de Transporte 

Individual) slouží k přepravě pacienta na nosítkách nebo v přepravním křesle a 

jeho doprovodu, typ A2 (Ambulância de Transporte Múltiplo) představuje velkou 

ambulanci určenou pro přepravu většího počtu pacientů a doprovodu zároveň, a 

to v přepravních křeslech nebo invalidních vozících; posádku ambulance tvoří 

minimálně 2 osoby s  kurzem TAT (Tripulante de Ambulância de Transporte) nebo 

ekvivalentem schváleným INEMem, alespoň 1 člen posádky musí disponovat 

příslušným řidičským oprávněním 

 B - ambulance rychlé pomoci (Ambulância de Socorro (AS)), což je vozidlo 

vybavené posádkou a zařízením způsobilým k podpoře základní životních funkcí 

určeným ke stabilizaci a dopravě pacienta, který vyžaduje během přepravy 

asistenci; posádku tvoří minimálně 2 osoby, přičemž jednou z nich je řidič 

minimálně s výcvikem TAT nebo jeho ekvivalentem uznaným INEMem, druhý člen 

posádky musí mít platný kurz TAS (Tripulante de Ambulância de Socorro) nebo 

jeho INEMem schválený ekvivalent. Ambulance typu B mohou sloužit jako 

ambulance typu C pokud jsou příslušně vybaveny vč. posádky s odpovídajícím 

vzděláním.  

Ambulance typu B mohou být INEMem provozovány jako ambulance AEM 

(Ambulância de Emergência Médica), jejichž posádka je tvořena minimálně 2 

odborníky záchranné služby (zdravotnickými techniky, sestrami nebo lékaři) a jsou 

schopny poskytovat služby ve formě  

 základní podpory životních funkcí - SBV (Suporte Básico de Vida) 

 okamžité podpory životních funkcí - SIV (Suporte Imediato de Vida)  

 pokročilé podpory životních funkcí - SAV (Suporte Avançado de Vida) 

AEM ambulance na stanovištích PEM nebo PR jsou pak provozovány smluvními 

partnery INEMu (dle podepsaných protokolů spolupráce, zejména hasiči a 

Červeným křížem). INEM pro tyto provozovatele zajišťuje, prostřednictvím 

certifikovaných subjektů, odpovídající vzdělávání posádek ambulancí. INEM také 

provádí auditní činnost v této oblasti (dodržování právních předpisů, technického 

vybavení, kvalifikace apod.). 
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 C - ambulance intenzivní péče (Ambulância de Cuidados Intensivos), což je vozidlo 

vybavené posádkou a zařízením umožňujícím poskytování pokročilé podpory 

životních funkcí SAV (Suporte Avançado de Vida) určených ke stabilizaci a dopravě  

pacienta vyžadujícího asistenci během přepravy; posádku tvoří 3 osoby, přičemž 1 

osoba je řidič s výcvikem TAT nebo obdobným uznaným INEMem, další osobou by 

měl být lékař s odbornou přípravou v oblasti pokročilé podpory životních funkcí 

SAV a 3. členem je zdravotní sestra s výcvikem okamžité podpory životních funkcí 

SIV (Suporte Imediato de Vida).  

Výjimky z uvedených pravidel existují v případě nutnosti, resp. v rámci fungování 

ambulancí hasičských sborů a Červeného kříže. 

Ambulance využívají světelnou signalizaci (modrou, včetně stroboskopu u ambulance 

typu B) a akustické signály (minimálně bitonální). Musí obsahovat bezpečnostní pásy a 

bezpečnostní zádržné systémy. Vozidla jsou licencována INEMem a Úřadem pro 

mobilitu a dopravu IMT (Institutoda Mobilidade e dos Transportes). 

Základní barvou ambulancí typu A a C je bílá s vodorovnými pruhy a červenými nápisy 

(RAL 3000) s reflexními prvky. Ambulance typu B má mít bílou barvu s vodorovnými 

pruhy a nápisy v modré barvě a logo hvězdy života (na základě povolení INEMu). 

Ambulance provozované hasiči (získané do roku 2009 včetně) mohou být i červené 

(RAL 3000) s bílými nápisy. Ambulance INEMu mají vlastnosti definované jiným 

nařízením – mají žlutou barvu (RAL 1016) s modrými nápisy. 

Balení materiálu v ambulancích jsou pro usnadnění rychlé identifikace barevně 

rozlišena: 

 Červená - punkční materiál a léky 

 Modrá - zařízení pro kontrolu dýchacích cest 

 Žlutá - materiál určený pro dětské pacienty 

 Zelená - zařízení pro traumatologii 
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       Obrázek 9 – Barevně rozlišený materiál v ambulanci hasičského sboru v Barreiru (vlastní foto) 

Typ, vzhled a vybavení ambulancí upravuje Nařízení Ministerstva zdravotnictví č. 

1147/2001. 

Posádky ambulancí jsou povinně uniformované. Uniformy posádek (kromě hasičských 

a Červeného kříže) podléhají schválení INEMu.  

V roce 2014 INEM vykázal 275 ambulancí (Ambulâncias de Socorro (AS)) na stanicích 

PEM (a to v 232 z 278 obcí kontinentálního Portugalska, zbylých 46 obcí by mělo být 

stanicemi PEM pokryto do konce roku 2017) a 180 na PR. ([ 21 ]) 

Pro rok 2015 bylo v plánu pořídit dalších 25 stanic. Plán byl splněn a INEM za rok 2015 

vykázal 300 stanic PEM. Ve stejném roce byl počet stanic PR redukován na 157. 

2.3.2 Specializovaná centra INEMu 

 CIAV - Toxikologické informační centrum (Centro de Informação Antivenenos) bylo 

původně soukromou službou (založenou lékařem Filipem Vazem v roce 1963), 

kterou v roce 1982 převzal INEM. Jedná se o zdravotní středisko poskytující 

telefonní konzultace v oblasti toxikologie zdravotníkům a široké veřejnosti (pro 

správný a efektivní přístup k obětem otrav, ale také ohledně složení výrobků a léků, 

přírodních produktů, rostlin a živočichů apod.). ([ 22 ]) 
 

 CAPIC – Centrum psychologické podpory a krizové intervence (Centro de Apoio 

Psicológico e Intervenção em Crise) vzniklo v roce 2004. Skládá se z týmu 

profesionálních psychologů se speciálním výcvikem v oblasti psychologie 

file:///D:/Adam - absolventská práce VOŠ/vlastní foto
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mimořádných událostí a psychosociální intervence pro případ katastrof. Ti poskytují 

služby jak profesionálům (zdravotnickému personálu, policii, hasičům apod.), tak 

široké veřejnosti a zasahují v případech psychické krize (traumatech po nehodách a 

katastrofách, nenadálých úmrtích apod.), při sebevražedném chování, zneužívání a 

znásilnění, fyzickém i psychickém násilí. Podílí se také na výzkumu a školení 

profesionálů v této oblasti. Na místě incidentu zasahují pod vedením CODU jako 

mobilní jednotky UMIPE (Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência). 

([ 22 ]) 
 

 CIPSE – Intervenční centrum pro výjimečné situace (Centro de Intervenção Para 

Situações de Exceção) se specializuje na plánování a koordinaci výjimečných 

záchranných operací, rizikových akcí a týmů INEMu nasazených v zahraničí. ([ 22 ]) 

2.3.3 Materiální zdroje INEMu 

 

 

Obrázek 10 – Ambulance INEM 

INEM disponuje těmito lékařskými a nelékařskými zdroji (vozidly s jejich posádkami)    

([ 22 ]) 

 AEM (dříve SBV) - ambulance základní podpory života (Ambulâncias de Emergência 

Médica, dříve Ambulâncias de Suporte Básico de Vida), typu B. Tyto vozy slouží ke 

stabilizaci a přepravě pacienta, nevyžadujícího během přepravy lékařskou péči, do 

zdravotního zařízení. Posádku tvoří dva záchranářští technici TAE (Técnicos de 

Ambulância de Emergência) s výcvikem TAS (Tripulante de Ambulância de Socorro). 

AEM sídlí na vlastních základnách INEMu. Počátkem roku 2014 měla síť AEM 55 

http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27944
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vozidel a očekávalo se pořízení 10 nových. Ve skutečnosti však INEM za rok 2014 

vykázal jen 56 vozidel AEM. ([ 21 ]) 

Pro rok 2015 bylo plánováno pořízení dalších 13 AEM ambulancí, pravděpodobně 

však nebyla pořízena žádná. 

 

              Obrázek 11 – Geografické rozložení AEM podle Výroční zprávy INEMu 2014 

Standardní vybavení ambulance AEM/SBV: 

 Telekomunikační zařízení, telekomunikační autorádio uzavřené sítě s 

centrálním CODU-INEM, „domácí telefon“ pro komunikaci v rámci vozu 

 Kyslíkové láhve (O2), přenosná láhev kyslíku, 2 kyslíkové láhve k doplňování 

kyslíku v ambulanci 

 Základní zdravotnická taška a Trauma bag 

 Elektrický čistič sekretů 

 Obvazy, obklady a náplasti 

 Dezinfekční a mycí prostředky, chirurgické rukavice, sterilní prostěradla 

 Imobilizační a přepravní materiál, imobilizační dlahy různých velikostí 

 Vyprošťovací fixační vesta KENDRICK (KED - Kendrick Extrication Device)  

 Imobilizér hlavy (postranní), kompletní sada krčních límců 

 Polohovací nosítka, vakuová stabilizační matrace, pevná podložka, 

transportní plachta 

 Porodnická sada 

http://www.inem.pt/files/2/documentos/20150220172239179240.pdf
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 Hasicí přístroj 

 Přilby se světelným zdrojem, svítilna 

 Další materiál  
 

 SIV - ambulance okamžité podpory života (Ambulâncias de Suporte Imediato de 

Vida). Tyto vozy typu B zajišťují pokročilou přednemocniční péči včetně pokročilé 

resuscitace, ve výbavě mají kromě výbavy ambulance SBV také defibrilátor (DAE), 

monitor vitálních funkcí, externí kardiostimulátor a tašku s vybranými léky. Zařízení 

SIV umožňuje přenos záznamů EKG a vitálních funkcí centrále/nemocnici. Posádku 

tvoří zdravotní sestra a záchranář s výcvikem TAS. Tyto ambulance působí při 

nemocničních zařízeních a pod vedením regionálních zdravotních správ 

(Administrações Regionais de Saúde), a to na základě zvláštního protokolu 

uzavřeného s INEMem. V roce 2014 síť SIV disponovala 39 ambulancemi. V roce 

2015 mělo být pořízeno dalších 7 SIV ambulancí, ve skutečnosti však byla pořízena 

jen jedna.    
 

 

Obrázek 12 – Ambulance SIV 

 VMER  - auta lékařské pohotovosti a resuscitace (Viaturas Médicas de Emergência e 

Reanimação) jsou zásahová vozidla stabilizace, přednemocniční lékařské péče s 

lékařem v posádce (tj. typu C). Tým se skládá z lékaře a sestry, je vybaven technikou 

pokročilé podpory životních funkcí (SAV - Suporte Avançado de Vida) pro případy 

vyžadující asistenci lékaře nebo přímo traumatologa (tj. využívá se zejména 

v případech nehod a náhlých nemocí). Tyto ambulance působí (mají stanoviště) při 

nemocnicích, pod vedením regionálních zdravotních správ (Administrações 

Regionais de Saúde) na základě zvláštního protokolu uzavřeného s INEMem, a 

http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27944
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zasahují na přímý pokyn CODU. Lékaři nejsou zaměstnanci INEMu, ale nemocnic. 

Posádky VMER také zajišťují zdravotnickou ochranu - doprovod VIP osob. V roce 

2014 síť VMER disponovala 42 vozidly (a předpokládalo se rozšíření o další 2 kusy – 

jeden z nich měl přibýt do nemocnice v Barreiru). Pro rok 2015 bylo v plánu 

investovat do dalších 2 nových VMER vozů, pravděpodobně se ale jejich počet 

nezměnil. 
 

 

Obrázek 13 – Zásahové vozidlo VMER 

 VIC (Viatura de Intervenção em Catástrofe) – je vozidlo vybavené stejně jako VMER 

a užívané v případě hromadných neštěstí – umožňuje ošetření až 8 akutních 

pacientů současně. 
 

 

Obrázek 14 – Ambulance VIC 

 MEM (Motas) – motocykly lékařské pohotovosti (Motas de Emergência Médica) 

jsou využívány od roku 2004 (pozn.: Motas zahrnují také čtyřkolky). Výhodou 

motocyklu je rychlost a flexibilita (zejména v městském provozu) a tím i urychlení 

http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27966
http://www.inem.pt/files/2/documentos/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27999
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zahájení život zachraňujících či léčebných úkonů před příjezdem vozu záchranné 

služby. Nevýhodou MOTAS je nemožnost odvozu pacienta a omezení jeho vybavení 

- motocykly jsou vybaveny automatizovanými externími defibrilátory (DAE), 

kyslíkem, ventilačními pomůckami, zařízeními pro vyhodnocení vitálních funkcí a 

hladiny cukru v krvi. Jsou obsluhovány záchranářskými techniky s výcvikem TAS.       

V roce 2014 bylo v provozu 8 motocyklů. V roce 2015 mělo být dle plánu pořízeno 

dalších 5 strojů, počet se však nezměnil.  
 

 

Obrázek 15 – Motocykl záchranné služby 

 SHEM/HEM (Serviços de Helitransporte de Emergência Médica, resp. Helicópteros 

de Emergência Médica) - vrtulníky lékařské pohotovosti - slouží k rychlé přepravě 

pacientů vyžadujících neodkladnou péči mezi místem incidentu (z terénu) a 

zdravotnickým zařízením (primární doprava) nebo mezi zdravotnickými zařízeními 

(sekundární doprava), ale také k přepravě novorozenců, orgánů a odběrových týmů. 

Vybaveny jsou technikou pokročilé podpory života SAV (monitor vitálních funkcí, 

defibrilátor, externí kardiostimulátor, plicní ventilátor, stříkačky a nouzové léky) a 

posádka se skládá z lékaře, zdravotní sestry a 2 pilotů. Startují z celkem 6 heliportů 

(Macedo de Cavaleiros, Santa Comba Dão, Beja, Lisboa, Ponte Sor, Loulé), 

zdravotnické posádky se rekrutují z místních nemocnic. V roce 2014 INEM vykázal 6 

helikoptér. ([ 21 ]) 
 

http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27933


Teoretická část 

23 
 

 

Obrázek 16 – Vrtulník záchranné služby 

 TIP -  pediatrická přeprava mezi zdravotnickými zařízeními (Transporte Inter-

hospitalar Pediátrico). Jde o převozovou ambulanci pro rizikové případy (typu C), 

sloužící ke stabilizovanému převozu novorozenců, dětí a dospívajících od narození 

do 18 let mezi nemocnicemi (jde o sekundární přepravu).  Posádka ambulance se 

skládá ze specializovaného lékaře, zdravotní sestry a člena posádky s výcvikem TAS. 

Vozidlo má vybavení ke stabilizaci a bezpečné přepravě dětských pacientů 

v kritických stavech (inkubátor, podpůrná život udržující zařízení podobná těm 

používaným na neonatologických jednotkách, odpovídající léky). TIP v roce 2010 

sjednotil všechny věkové skupiny dětských pacientů pod jednu specializovanou 

transportní ambulanci. V letech 2014 a 2015 INEM vykazoval 4 vozidla TIP. 
 

 

 

Obrázek 17 – Ambulance TIP s emblémem vytvořeným učitelem Danielem Rochem 
 

 UMIPE - Mobilní jednotka psychologické intervence (Unidade Móvel de Intervenção 

Psicológica de Emergência) je určena k přepravě psychologa INEMU, jenž pomáhá 

http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27977
https://www.youtube.com/watch?v=XAz1qZyRDaU , https://www.google.cz/
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obětem, které potřebují psychologickou pomoc. Je vysílána dispečinkem CODU. 

V letech 2014 a 2015 vykázal INEM 4 UMIPE ambulance.  ([ 21 ]) 

 

 

Obrázek 18 – Akce (cvičení) INEMu 
 

Ambulantní vozidla Bombeiros:  ([ 23 ]) 

Bombeiros – hasiči disponují vlastním vozovým parkem ambulantních a zásahových 

vozů. Ten se vyznačuje, na rozdíl od jednotné žluté barvy používané INEMem, 

preferencí bílé a červené barvy (RAL 3000) a jejich kombinací (případně kombinací bílé 

s modrými nápisy), jak je vidět níže. 

VSAM - Veículo de Socorro e Assistência Médica – vozidlo 

rychlé lékařské pomoci (typu C) umožňuje využití techniky 

pokročilé podpory životních funkcí SAV (jako VMER) – tyto 

vozy se vyskytují výjimečně (jsou určeny pro přepravu/zásah 

lékaře) 
 

ABSC (AS) - Ambulância de Socorro – ambulance typu B rychlé 

pomoci s posádkou a vybavením, které umožňuje použití 

SBV pro stabilizaci a transport pacienta (na úrovni AEM 

http://nutrixnutrire.blogspot.cz/2010/04/inem-enfermeiros-continuam-nos-codu-ate.html
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INEMu), posádka má vzdělání TAT + TAS. Starší vozy mají 

červenou barvu a bílé nápisy, novější (pořízené od roku 

2002) bílou barvu a modré nápisy (viz obrázek). 

ABCI - Ambulância de Cuidados Intensivos – ambulance 

intenzivní péče typu C s technikou pokročilé podpory života 

SAV určené ke stabilizaci a transportu pacienta, použití SAV 

je v kompetenci lékaře, který se v případě potřeby k posádce 

ambulance se vzděláním TAT + TAS připojuje. Nové vozy mají 

bílou barvu a červené nápisy (viz obrázek). 

 

ABTD (VDTD) - Ambulância de Transporte de Doentes (Veículo 

Dedicado ao Transporte de Doentes) – transportní 

ambulance typu A1 je vybavena pro přepravu 1 nebo 2 

pacientů, jejichž klinická situace nevyžaduje pomoc při 

přepravě, a to na nosítkách a/nebo přepravní sedačce; 

posádka má minimální vzdělání typu TAT. Nové vozy mají 

bílou barvu a červené nápisy (viz obrázek). 

 

ABTM - Ambulância de Transporte Múltiplo – ambulance typu 

A2 pro přepravu většího počtu pacientů a doprovodu (až 7 

osob) na přepravních sedačkách nebo invalidních vozících; 

posádka má vzdělání typu TAT. Starší vozy mají červenou 

barvu (viz obrázek), novější vozy mají bílou barvu a červené 

nápisy. 

2.3.4 Personální zdroje vč. vzdělání a kompetencí 

Jak již bylo řečeno, záchranné zdravotnické služby poskytují subjekty integrované v 

systému SIEM pod záštitou státní organizace INEM.  

INEM odpovídá za definice programů, obsahu a trvání školení posádek ambulancí. 

Zdravotnický personál (ať již profesionální nebo dobrovolný) je v oblasti zdravotnické 

Obrázek 19 –              
Vozidla Bombeiros (5x) 
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urgentní (přednemocniční) péče školen přímo INEMem (ve školících centrech v 

Lisabonu, Portu, Coimbře a Faru) a jím certifikovanými subjekty.  

Akreditace externích subjektů poskytujících výcvik je v gesci Odboru vzdělávání v 

urgentní medicíně DFEM (Departamento de Formação em Emergência Médica) 

organizace INEM.  Proces je od roku 2010 certifikován podle normy ISO 9001:2008 a je 

součástí systému managementu jakosti organizace INEM. 

 

Vzdělávání osob poskytujících okamžitou zdravotnickou pomoc probíhá obecně 

v následujících kurzech/produktech: ([ 24 ]) ([ 25 ]) ([ 26 ]) ([ 27 ]) 

 Školení resuscitace (dítěte nebo dospělého) – základní podpory životních funkcí SBV 

(Suporte Básico de Vida) - jedná se o 4 hodinový kurz (program: Cadeia de 

Sobrevivência – řetěz přežití *, SBV, stabilizovaná poloha, obstrukce dýchacích cest), 

certifikát platí 5 let (podle spol. Femédica kurz stojí 50,- Eur)  

* Řetěz přežití symbolicky představuje život zachraňující postupy při srdeční zástavě: Včasné 

volání lékařské pohotovosti (112) - včasný nástup SBV (základní podpory života)- včasná 

defibrilace – včasný SAV (pokročilá podpora života)) 
 

 

Obrázek 20 – Řetěz přežití dle INEMu 

Po absolvování kurzu SBV musí pracovník 

 znát rizika ohrožující záchranáře a pacienta  

 poznat bezvědomí, zástavu dýchání, srdeční zástavu  

 dokázat uvolnit dýchací cesty 

 umět poskytnout srdeční masáž 

 umět umístit pacienta do stabilizované polohy 
 

 SBV-DAE - Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa - Základní 

podpora životních funkcí externím automatickým defibrilátorem – kurz je určen 

odborné, ale i široké veřejnosti (např. humanitárním a sociálním pracovníkům, 

http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=28809&noticiaId=53552&pastaNoticiasReqId=41587
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učitelům a vychovatelům, plavčíkům, ….), tento kurz trvá 6 hodin (program: stejný 

jako u SBV + použití automatizovaného externího defibrilátoru), certifikát platí 5 let 

(podle spol. Femédica kurz stojí 65,- Eur)  

 TAT - Tripulante de Ambulância de Transporte - kurz pro řidiče ambulance – 50-ti 

hodinový kurz povinný pro posádky transportních ambulancí organizací jako 

Bombeiros a Červený kříž, recertifikační kurz trvá 25 hodin (program: SIEM, 

Anatomie a fyziologie lidského těla, vyšetření, SBV, DAE, trauma, porod), certifikát 

platí 5 let (podle spol. Femédica kurz stojí 225,- Eur, recertifikace stojí 175,- Eur))  

Po absolvování kurzu by měl pracovník znát 

 anatomii a fyziologii lidského těla, přístup k oběti 

 lékařské pojmy spojené s pohotovostní službou 

 ergonomické aspekty v přednemocniční péči 

 bolest na hrudi, dušnost, mrtvici, záchvaty 

 snížení hodnoty glukózy a diabetes mellitus 

 intoxikaci, trauma  

 krvácení, poranění měkkých tkání 

 popáleniny 

 hrozící porod 

 TAS - Tripulante de Ambulância de Socorro - kurz pro posádky ambulancí rychlé 

pomoci a dispečery CODU – jedná se o povinný základní výcvik pro pracovníky 

přednemocniční péče - posádky vozů záchranné služby v organizacích jako INEM, 

Červený kříž a Bombeiros, cílem kurzu je vybavit absolventy dovednostmi 

potřebnými při vyhodnocování stavu pacienta a provádění základní podpory života; 

kurz trvá 210 hodin (program: resuscitace, porod, pediatrie, traumata, SIEM – 

včetně praxe v ambulanci a CODU), certifikát platí 5 let (podle spol. Femédica kurz 

stojí 750,- Eur, recertifikace stojí 235,- Eur)  

Pracovník by měl po absolvování kurzu znát/poznat 

 anatomii a fyziologii lidského těla, přístup k oběti 

 bolest na hrudi srdečního původu, mrtvici - její známky, příznaky, příčiny a typy 

 dušnost, astma, chronickou obstrukční plicní chorobu a akutní edém plic 

 alergickou reakci, záchvaty 

 břišní bolesti a gastrointestinální krvácení 

 známky šoku a jeho typy 

 změny obsahu glukózy v krvi a diabetes mellitus 
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 mechanismy poranění a skrytá zranění, poranění měkkých tkání 

 trauma, poranění mozku, anatomii míchy 

 hrudní trauma, poranění břicha a pánve 

 trauma u těhotných a u dětí 

 krvácení 

 intoxikaci 

 popáleniny 

 EKG monitoring, resuscitaci, pokročilé podpory životních funkcí (SIV a SAV)  

 výjimečné situace 

 triage primární a sekundární 

 civilní ochranu, INEM, CODU 

 SIV - Suporte Imediato de Vida – Okamžitá podpora životních funkcí - jedná se o 

školení pokročilé resuscitace, pokračovací kurz po kurzu SBV, kurz je určen lékařům, 

sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům, cílem kurzu je poskytnout jeho 

absolventům znalosti a dovednosti k identifikaci a první pomoci pacientovi s rizikem 

srdeční zástavy a zástavy dechu, kurz trvá 7-8 hodin (program: příčiny a prevence 

kardiovaskulárních příhod, dýchací cesty, srdeční rytmus, resuscitace a defibrilace, 

klinické případy), certifikát platí 5 let (podle spol. Femédica kurz stojí 225,- Eur)  

 SAV - Suporte Avançado de Vida - Pokročilá podpora životních funkcí - jde o školení 

resuscitace, pokračovací kurz po kurzu SBV, kurz je určen vedoucím resuscitačních 

týmů (lékařům a sestrám v přednemocniční a nemocniční péči), je zaměřen na 

výcvik vedení a koordinace resuscitačních týmů (manuální resuscitace, rozhodování 

o zahájení a ukončení resuscitace, apod.), kurz trvá 16-18 hodin (program: SBV-DAE, 

kardio-respirační příhody, ischemická srdeční choroba, akutní koronární syndrom, 

mozková mrtvice, tachy- a brachykardie, další život ohrožující onemocnění, 

resuscitace, post-resuscitační péče, dynamika týmu, klinické případy), certifikát platí 

5 let (podle spol. Ocean Medical kurz stojí 390,- Eur)  

Po absolvování kurzu SAV musí pracovník (kromě výše uvedených znalostí základní 

podpory životních funkcí SBV)  

 umět provést endotracheální intubaci a ventilaci  

 zajistit cévní přístup  

 znát způsoby podávání léků  

 znát rytmy a léky aplikované při srdeční aritmii a zástavě  

 umět použít manuální a automatický defibrilátor a externí kardiostimulátor  
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 dokázat vést resuscitační tým a sledovat stav pacienta 

 zajistit poresuscitační péči  

 znát etické a právní aspekty přednemocniční péče  

 umět sdělit špatné zprávy 

Pozn.:    Kromě uvedených základních kurzů poskytují akreditované subjekty a INEM mnoho 

dalších kurzů v oblasti poskytování rychlé pomoci, a to jak pro odbornou, tak pro 

širokou veřejnost.   

V roce 2009 bylo vytvořeno NuCE - Núcleo de Condução em Emergência – Centrum 

řízení v nouzi, které poskytuje výcvik řidičů vozidel zdravotnickým záchranných složek:  

([ 28 ]) 

 Condução Defensiva de Ambulância – Defenzivní řízení ambulance – kurz trvá 7 

hodin (podle spol. Femédica stojí 99,- Eur)  

 Laboratório de Condução em Emergência - Cvičení pro řidiče pohotovosti (řízení 

v případě stavu nouze) 

 Recertificação de Condução de Ambulância em Marcha de Emergência - 

Recertifikace řízení ambulance v případě stavu nouze 

 Condução Defensiva de VMER  - Defenzivní řízení VMER 

 Recertificação de Condução de VMER  - Recertifikace řízení VMER 

 Laboratório de Condução de Motociclos de Emergência - Cvičení řízení 

pohotovostních motocyklů 

 Condução de Motociclos de Emergência  - Řízení pohotovostních motocyklů 

 Recertificação de Motociclos de Emergência  -  Recertifikace řízení pohotovostních 

motocyklů 
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Tabulka 1 – Akreditované subjekty a školené produkty urgentní medicíny 

Příklady akreditovaných vzdělávacích subjektů významných z hlediska počtu a typu 

akreditovaných kurzů: ([ 25 ]) 

Akreditované subjekty 
Školené produkty 

SBV SBV-DAE  TAT  TAS  SIV  SAV  

(Blue) Ocean Medical, Lda ✔ ✔ 
   

✔ 

Cruz Vermelha Portuguesa  
(Portugalský červený kříž) 

✔ ✔ ✔ ✔ 
  

Femédica - Formação e Emergência 
Médica, Lda 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
 

Associação Formar para Salvar 
(Asociace záchranného školení) 

✔ ✔ ✔ ✔ 
  

Escola do Serviço de Saúde Militar  
(Škola vojenské zdravotnické služby) 

✔ ✔ ✔ 
   

Escola Nacional de Bombeiros 
(Národní škola hasičů) 

✔ ✔ ✔ ✔ 
  

Regimento de Sapadores de Bombeiros 
de Lisboa 

✔ ✔ ✔ ✔ 
  

HelpCare - Formação e Consultadoria de 
Especialidade, Lda. 

✔ ✔ ✔ ✔ 
  

Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E.P.E. 

✔ ✔ 
  

✔ ✔ 

Associação Salva-Vidas ✔ ✔ 
   

✔ 

Stella Vitae - Formação, Equipamentos e 
Serviços de Saúde e Emergência, Lda. 

✔ ✔ 
   

✔ 

AEM Portugal - Associação para a 
Cooperação e Formação em Emergência  
(Sdružení pro spolupráci a školení v 
oblasti zdravotnické pomoci) 

✔ ✔ 
  

✔ ✔ 

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários (Humanitární sdružení 
dobrovolných hasičů) 

✔ ✔ ✔ 
   

Alento - Associação para a Formação em 
Reanimação  
(Asociace pro výcvik resuscitace) 

✔ ✔ 
  

✔ ✔ 

LPA - Liga Portuguesa de Ambulâncias ✔ ✔ ✔ 
   

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. ✔ 
   

✔ ✔ 

 

  

http://www.inem.pt/files/2/documentos/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=40708
http://www.inem.pt/files/2/documentos/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=40708
http://www.inem.pt/files/2/documentos/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=40708
http://www.inem.pt/files/2/documentos/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=40708
http://www.inem.pt/files/2/documentos/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=40708
http://www.inem.pt/files/2/documentos/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=40708
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Vývoj počtu akreditovaných subjektů: ([ 25 ]) 

 

Obrázek 21 – Graf vývoje počtu akreditovaných subjektů 
 

Vývoj počtu vzdělávacích kurzů urgentní medicíny (Emergência Médica - EM) a 

dopravních prostředků (Conduções): ([ 29 ]) 

 

Obrázek 22 – Graf vývoje počtu vzdělávacích kurzů urgentní medicíny 
 

Moderní tréninkové manuály INEMu využívané při vzdělávání zdravotnických sil byly 

vydány v roce 2012:  ([ 30 ]) 

 Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) - Integrovaný zdravotnický 

záchranný systém 

 Suporte Básico de Vida (SBV) -  Základní podpora životních funkcí  

http://www.inem.pt/files/2/documentos/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=40708
http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=33746


Teoretická část 

32 
 

 Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa (SBVD) - Základní 

podpora životních funkcí externím automatickým defibrilátorem 

 TAT - Tripulante de Ambulância de Transporte – Posádka dopravní ambulance 

 TAS - Tripulante de Ambulância de Socorro - Posádka ambulance rychlé pomoci 

 TAS/TAT -  Abordagem à Vítima - Přístup k oběti  

 TAS - Emergências Médicas - Lékařské pohotovosti 

 TAS  - Normas, Emergências Pediátricas e Obstétricas - Standardy, dětské a porodní 

komplikace 

 TAS - Emergências Trauma – Traumata 

 TAS - Situação de Exceção – Výjimečné situace 

 TEIVT - Técnicas de Extração e Imobilização de Vítimas de Trauma - Extrakční 

techniky a imobilizace oběti traumatu 

 Manual de Qualidade - Aspetos Ergonómicos no Pré-hospitalar - Příručka jakosti - 

Ergonomické aspekty přednemocniční péče 

Manuály (a videa TEIVT) jsou dostupné (v portugalštině) na internetových stránkách  

INEMu  http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=33752.  ([ 30 ]) 
 

        

Obrázek 23 – Ukázka titulních stran tréninkových materiálů INEMu 

 

Kompetence techniků záchranné služby jsou upraveny Vyhláškou č. 9958/2014 

Ministerstva zdravotnictví. Podle ní technik  

 pracuje pod lékařským/CODU dohledem 

 na základě rozhodovacích algoritmů a předpisů schválených INEMem 

http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=33752
http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=33752
http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=33752
http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=33752
http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=33752
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 provádí invazivní a lékařské výkony pouze v situacích, kdy je pacient v 

bezprostředním nebezpečí smrti nebo ztráty končetiny a kdy takový postup 

jednoznačně podmiňuje pacientovo přežití nebo blaho 

 splňuje školení a dovednosti požadované INEMem, na jejichž základě  

 rozhoduje o přidělení zásahového vozidla  

 posuzuje místo incidentu, zejména pokud jde o podmínky bezpečnosti a potřebu 

záchranné služby 

 provádí primární třídění a evakuaci obětí  

 posuzuje stav pacienta, včetně měření vitálních funkcí (hladiny glukózy v krvi, 

dýchání a periferní saturace) 

 provádí asistovanou ventilaci pomocí manuálních technik a pomůcek, podává kyslík 

 ovládá krvácení pomocí přímé a nepřímé komprese 

 aplikuje hemostatická činidla schválená INEMem 

 vyhodnocuje různé druhy zranění (čistí rány, fixuje zlomeniny, imobilizuje), 

stanovuje priority jejich ošetření 

 provádí kardiopulmonální resuscitaci podle protokolů SBV a pomocí DAE, je-li to 

nezbytné 

 sleduje tepovou frekvenci a zasílá elektrokardiogram do míst definovaných INEMem 

 shromažďuje informace 

 zajišťuje přepravu a sledování pacienta 

 provozuje informační a telekomunikační systémy, které integrují zásahová vozidla 
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Tabulka 2  – Zkrácený přehled počtu zaměstnanců INEMu  

Počet a struktura zaměstnanců INEMu (v roce 2013 a plán roku 2014 ([ 18 ]) - novější 

data nejsou k dispozici) ve vybraných oblastech (nejvýznamněji zastoupené pracovní 

pozice):  

Oblast Pozice Plán. počet 
pro roky 

2013 a 2014 

Skutečný 
počet v roce 

2013 

Podstav 
oproti 

plánu  v % 

Posádky a koordinace 
záchranných prostředků 

Technik ambulance TAE 
(Técnico de Ambulância 
de Emergência) 
s výcvikem TAS 

938 800 14,7 

CODU operátoři Technický asistent TOTE 
(Técnico Operador de 
Telecomunicações de 
Emergência)  

s výcvikem  TAS 

339 227 33,0 

Posádky a koordinace 
záchranných prostředků 

Zdravotní sestra 
(Enfermeiro)  
– titul z ošetřovatelství 

163 134 17,8 

CODU, CIAV, CAPIC, CIPSE; ale i 
finance, právo, administrativa, 
výcvik urgentní medicíny, 
doprava, informatika a 
komunikace apod. 

Vyšší technik  
(Técnico Superior) 
adekvátního vzdělání 
 

55 40 27,3 

Pomocná a nouzová 
telekomunikace (ATE, TTE) 

Telekomunikační technik 29 19 34,5 

CODU, výcvik lékařské 
pohotovosti,  CIAV  

Lékař (Médico) – 
medicínský titul 

20 6 70,0 

…… …..  ….  

Celkový počet zaměstnanců INEM  1592 1232 22,6 
 

 

 

Obrázek 24 – Techničtí pracovníci TAE a TOTE, Médico (lékař) a Enfermeiro (zdravotní sestra) INEMu 

Pozn.:  Kurzy pro lékaře a sestry (s VŠ vzděláním) jsou 

 Kurz pro auta lékařské pohotovosti a resuscitace VMER 

 Kurz resuscitace a traumatu pro zdravotnické jednotky 

 Kurz pro letecké zdravotnické jednotky 

 Kurz řízení výjimečných situací. 
 

http://pplware.sapo.pt/informacao/saiba-como-deve-usar-a-linha-112/
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Z výše uvedeného přehledu je vidět značný podstav výkonných složek, překvapující je 

zejména malý počet zaměstnaných lékařů.  Na druhou stranu, lékařský doprovod 

VMER se rekrutuje z lékařů nemocnic se stanovišti VMER. 

Celkový počet a struktura zdravotnického personálu poskytujícího přednemocniční 

péči v rámci dalších subjektů sdružených v SIEMu nejsou známy.  

 

Výkonnost INEMu (měsíční statistiky - v portugalském jazyce) lze sledovat na 

internetových stránkách:   

http://www.inem.pt/stats/stats.asp?stat=10&mes=2&ano=2016 

 

Další statistiky obsahují například Výroční zprávy Ministerstva zdravotnictví (INEMu a 

CODU) 2014 – zde konkrétně se jedná o graf vývoje počtu zásahů ZZS podle 

jednotlivých typů ambulancí: ([ 21 ]) 

 
Obrázek 25 - Vývoj počtu zásahů dle jednotlivých typů ambulancí podle Výroční zprávy CODU 2014 

Překlad vysvětlivek k výše uvedenému Obrázku 25: 
(1) – Ambulance Bombeiros, které poskytují ZZS mimo dohodu o spolupráci s INEMem  
(2) - Vrtulník záchranné služby 
(3) - Ambulance pediatrické přepravy mezi zdravotnickými zařízeními TIP 
(4) - - Mobilní jednotka psychologické intervence

http://www.inem.pt/stats/stats.asp?stat=10&mes=2&ano=2016
http://www.inem.pt/files/2/documentos/20150224110657566418.pdf
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3 Praktická část 

3.1 Úvod do praktické části 

Za mé praxe na základně místních dobrovolných hasičů ve městě Barreiro (Bombeiros 

Voluntários (B.V.) do Barreiro - stanice č. 1510), jež se konala mezi 17. až 30. květnem 

2015, jsem zjistil mnoho zajímavých faktů spojených jak s činností Bombeiros, tak i 

jejich zapojením do systému SIEM a spoluprací s organizací INEM (poskytováním 

přednemocniční neodkladné péče).  

Na druhou stranu, neměl jsem možnost poznat složky INEMu a přednemocniční péči 

vázanou na zdravotnická zařízení (resp. jiné složky SIEMu). Praktickou část své 

absolventské práce tak v podstatě mohu založit jen na limitovaných informacích 

spojených s jednou hasičskou stanicí. 

 

Obrázek 26 – Znak a název B.V. Barreiro 

Sdružení dobrovolných hasičů města (cidade) Barreiro (okres – distrito - Setúbal) bylo 

založeno v roce 1931. Původně mělo sdružení 178 členů a 20 dobrovolných hasičů, 

v současné době má přibližně 5000 členů a kolem 120 aktivních hasičů, z toho asi 30 

placených (většinu z nich tvoří členové se zdravotnickým vzděláním, tj. zdravotničtí 

záchranáři). Hasičská stanice se od konce roku 2004 nachází na adrese Avenida Escola 

dos Fuzileiros Navais 2D, jedná se o celkem moderní stanici v rámci nové městské 

zástavby. Internetové stránky (http://bvbarreiro.weebly.com) ale zmiňují fungování 

navzdory prostorovým a finančním potížím, tj. i na portugalské straně jsou vykazovány 

standardní potíže zdravotních systémů a organizací veřejných služeb.   

Barreirský hasičský sbor se neustále rozrůstá a nabízí více aktivit a vybavení (pozemní a 

námořní záchranné týmy (disponuje člunem a potápěčem)), má svou sekci 

Juvebombeiro (celonárodní mládežnická organizace v rámci Ligy portugalských 

http://bvbarreiro.weebly.com/
https://www.facebook.com/127041474034244/photos/pb.127041474034244.-2207520000.1458457953./338814216190301/?type=3&theater
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hasičských sborů), má malou pochodovou hudbu (fanfarra) a sekci zdravotního ústavu 

(ambulance a jejich posádky), a to za účelem pokrytí potřeb hasičských a ambulantních 

služeb ve prospěch obyvatel příslušné obsluhované oblasti. 

Barreiro se rozkládá jihovýchodně, přibližně 40 km od Lisabonu, a cca 35 km od 

okresního města Setúbal, na jižním břehu ústí řeky Tejo. Má rozlohu kolem 36,5 km2 

s přibližně 79 tisíci obyvateli (hustota obyvatelstva tak činí asi 2 164 na km2 – pro 

porovnání: např. Středočeský kraj má hustotu obyvatelstva asi 120 obyvatel na km2, 

Praha asi 2 555 obyvatel na km2). Jedná se o oblast s relativně mladou populací, ale 

nízká porodnost přispívá ke stárnutí obyvatelstva stejně jako v ostatních částech 

Portugalska a západní Evropy. 

   

Obrázek 27 – Intervenční oblast a sídlo B.V. Barreiro 

3.2 Výzkumná metoda 

Vzhledem k omezenému počtu kontaktních osob v Portugalsku (díky jazykové bariéře – 

s ohledem na mou neznalost portugalštiny a malému počtu anglicky mluvících kolegů 

na stanici Bombeiros, kde jsem za své portugalské praxe působil) jsem prakticky 

nemohl zvolit jinou výzkumnou metodu než rozhovory. 

http://bvbarreiro.weebly.com/aacutereas-de-intervenccedilatildeo.html
http://bvbarreiro.weebly.com/aacutereas-de-intervenccedilatildeo.html
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Rozhovory s portugalskými a českými kolegy jsem vedl tak, abych pochopil základní 

principy a rozdíly fungování ZZS v obou zemích. 

Informace ohledně Portugalska jsem získával dvouetapově – při svém pobytu na místě 

a následně po návratu do ČR, a to pomocí sociálních sítí. Se svými portugalskými kolegy 

jsem komunikoval většinou v angličtině. Zkoušel jsem sice také komunikaci na základě 

automatického překladače https://translate.google.cz, ale pokus nebyl příliš úspěšný.   

Informace k  porovnání s  českým systémem ZZS jsem čerpal jak z teorie, tak 

z praktických rozhovorů a zkušeností ze svých pobytů na Zdravotnické záchranné 

službě (ZZS) Středočeského kraje v rámci praxe při studiu na VOŠ Mills, příp. od 

vedoucího mé absolventské práce.  

Poté jsem se pokusil o porovnání ZZS v Portugalsku a v ČR.  

3.3 Respondenti 

Rozhovory jsem na místě v Portugalsku a poté prostřednictvím sociálních sítí vedl 

s mými hostiteli hovořícími anglicky. Byli jimi zejména Vera Solposto,  Ana Tavares,  

João Daniel d'Oliveira a Carlos Alberto Fresco Pereira. Tímto bych jim rád poděkovat za 

přátelské přijetí a péči a nezištnou podporu.   

    

  Obrázek 28 – S Verou a Anou, Carlos Fresco (vlastní foto)              

  

https://translate.google.cz/


Praktická část 

39 
 

3.4 Interpretace získaných dat 

3.4.1 Organizace a fungování zdravotnické záchranné služby 

Zdravotnická záchranná služba v České republice a v Portugalsku má už z povahy věci 

mnoho shodných rysů. Podstata a cíle ZZS a přednemocniční neodkladné péče a 

začlenění ZZS do Integrovaného záchranného systému jsou v zásadě stejné. Významné 

odlišnosti lze však vidět v organizaci a materiálním a personálním zajištěním, včetně 

rozdílných kompetencí personálu. 

Základní legislativa  

 v ČR zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě – ten obsahuje základní 

právní úpravu přednemocniční neodkladné péče vč. vymezení ZZS, její dostupnosti, 

poskytovatele, operačních středisek a výjezdových základen, oprávnění a povinností 

členů výjezdových skupin, součinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče apod. 

 v Portugalsku zákon č. 34/2012 o INEMu – obecně definuje strukturu, zdroje a úkoly 

INEMu, jako subjektu definujícího, řídícího a koordinujícího činnosti SIEMu 

(Integrovaného zdravotnického záchranného systému) a zajištění služeb a školení 

v oblasti lékařské a nelékařské přednemocniční neodkladné péče apod. Podrobněji 

prvky přednemocniční péče definují další předpisy  

(viz http://www.inem.pt/files/2/documentos/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27672). 

Integrovaný záchranný systém je v obou zemích aktivován zavoláním jednotného 

evropského čísla tísňového volání 112. Tuto linku však v Portugalsku, na rozdíl od 

České republiky, kde je provozovatelem linky Hasičský záchranný sbor, provozuje 

Portugalská policie (PSP). Kromě toho, zatímco v ČR přetrvává i národní tísňová linka 

155, v Portugalsku již bylo, podle všeho, původní národní číslo tísňového volání 115 

zrušeno.  

Stejně v obou zemích funguje i následný proces pokud se volání týká zdravotních 

problémů - operátoři linky 112 nejsou zdravotnicky vzdělaní a přepínají hovor na 

dispečink ZZS - v Portugalsku na CODU, v ČR na Krajské zdravotnické operační středisko 

(KZOS, kam lze volat také přímo přes telefonní číslo 155). 

http://www.inem.pt/files/2/documentos/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27672
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Objednatelem služeb ZZS je jak v ČR, tak v Portugalsku stát. Z organizačního hlediska je 

ZZS v ČR řízena z úrovně 14 existujících krajů, v Portugalsku řídí ZZS regiony (região), 

pravděpodobně se jedná o CODU regiony. ([ 31 ]) 

Odbornou společností garantující přednemocniční neodkladnou péči na území ČR je 

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP (http://www.urgmed.cz).    

([ 31 ]) V Portugalsku je garantem a koordinátorem společnost INEM. 

Podle zákona o ZZS (374/2011 Sb.) má kraj plán pokrytí svého území výjezdovými 

základnami  - počet, rozmístění, obsazení – podle demografických, topografických a 

rizikových parametrů území jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy 

tak, aby místo události na těchto územích bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové 

základny v dojezdové době. Územní střediska ZZS mají svá oblastní střediska a ta své 

výjezdové základny a posádky. ([ 31 ]) Lze předpokládat, že portugalský systém je 

založen na stejných nebo obdobných principech. 

V rámci systému fungují různé subjekty s různými kompetencemi. V České republice je 

systém ZZS přehlednější, založený na existenci a fungování lokálních (krajských) 

příspěvkových organizací zaměřených speciálně na poskytování služeb ZZS. ([ 31 ]) 

Systém je doplněn také působením soukromých subjektů, např. na pražském 

ruzyňském letišti poskytuje služby ZZS Asociace samaritánů České republiky (ASČR), 

letecká ZZS je zatím z většiny poskytována nestátními provozovateli (Alfa-Helicopter, 

DSA), velmi mnoho soukromých subjektů působí v oblasti sekundární přepravy. Systém 

zahrnuje jak lékařské, tak nelékařské ambulance (v relativně vyrovnaném poměru – ca 

2:3) se systémem rendez-vous.  

Pozn.:  Systém rendez-vous (RV) –  

 lékař jede na místo události osobním vozem se zdravotnickým vybavením a až na 

místě se setkává s RZP (rychlou zdravotnickou pomocí, ambulancí, jejíž posádka 

sestává z řidiče a zdravotnického záchranáře) 

 lékař ošetří a stabilizuje pacienta, který je následně RZP převezen do 

zdravotnického zařízení, tam lékař pacienta doprovází pouze v případě, že to 

vyžaduje jeho stav. 

Zatímco v ČR je struktura ZZS v podstatě jednoduchá a přehledná, v Portugalsku je 

systém komplikovanější - zahrnuje stanice a jednotky přímo spadající pod INEM 

http://www.urgmed.cz/
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(organizaci Ministerstva zdravotnictví) a stanice a jednotky podporované INEMem, 

avšak provozované dalšími subjekty Integrovaného záchranného systému – hasiči 

(Bombeiros, a to jak profesionálními, tak zejména dobrovolnými), Červeným křížem a 

zdravotnickými zařízeními. Tento systém je založen na dohodách zúčastněných 

subjektů a finanční podpoře ze strany státu (z veřejného zdravotního pojištění) 

prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví a INEMu. 

Ve velkých městech fungují hasičské, policejní a záchranářské sbory samostatně, tedy 

stejně jako v České republice, ale v menších městech a obcích funkci záchranné služby 

vykonávají členové hasičských sborů (respektive dalších subjektů zapojených do 

systému SIEM) s příslušným zdravotnickým vzděláním (viz certifikované kurzy – obvykle 

pouze TAT a TAS) v rámci PEM. V případě nutnosti, když stav pacienta, resp. situace 

vyžadují zásah kvalifikovanější posádky nebo lékaře, povolává CODU do akce kromě 

místních záchranářů také další posádku, lékaře (zejména v rámci ZZS při zdravotnických 

zařízeních, nemocnicích; systémem rendez-vous) nebo jinou techniku (např. vrtulník - 

LZZS). 

3.4.2 Personál a jeho vzdělání 

Posádky nelékařských a lékařských ambulancí vypadají podobně jako v ČR (viz níže, 

bod 4.5.6), obdobné jsou také týmy operačních středisek (KZOS, CODU). 

Společnou podmínkou působení osob u ZZS je občanská a morální bezúhonnost a 

zdravotní způsobilost, a to jak v ČR, tak v Portugalsku.  

V České republice i v Portugalsku se posádky nelékařských ambulancí skládají z řidiče a 

záchranáře. 

 Řidič ([ 32 ]) ([ 33 ]) 

Řidič ZZS v ČR musí být starší 18 let, vlastnit profesní řidičský průkaz a absolvovat 

akreditovaný kvalifikační kurz v oboru  

 řidič vozidla zdravotnické záchranné služby (11-ti modulový, 600 hodinový kurz 

– standardní doba vzdělání 320 hodin teoretické a 280 hodin praktické výuky 

během 1 roku, formou denního, večerního nebo dálkového studia; vstupní 
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podmínky – min. ukončené středoškolské vzdělání, řidičský průkaz min. C1, 

dobrý zdravotní stav) nebo  

 řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci (RZP) – starší verze kurzu – nebo 

 řidič vozidla rychlé lékařské pomoci (RLP) – starší verze kurzu, 

a to podle zákona č. 96/2004 Sb. § 35, resp. zákona (novely) č. 105/2011 Sb.; 

kompetence dle vyhlášky č. 55/2011 § 3 a 36 – řidič vykonává činnost pod odborným 

dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování 

neodkladné péče bez odborného dohledu.  

Kromě toho pak musí řidič absolvovat psychologický test u dopravního psychologa, mít 

pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, výpis z bodového hodnocení řidiče a 

očkování proti VHA a VHB (dle vyhlášky č. 537/ 2006 Sb.).  

Kromě výše uvedeného může řidič samozřejmě absolvovat další kurzy jako např. kurz 

bezpečné jízdy apod.  

V Portugalsku je situace obdobná, řidič musí být osoba starší 18 let, s  odpovídající 

fyzickou a psychickou způsobilostí a s  odpovídajícím řidičským průkazem 

(srovnatelným s ČR). Z hlediska zdravotnického vzdělání musí absolvovat minimálně 

50-ti hodinový (2-modulový) kurz TAT (tak jak byl popsán v teoretické části), případně 

může mít další kurzy např. NUcE (kurzy defenzivní jízdy (také viz teoretická část) 

apod.). 

V současné době je vyžadováno, aby měl každý hasič kurz TAT. Podle zákona č. 

85/2008 musí mít pracovník jako podmínku pro absolvování kurzu TAT toto minimální 

vzdělání (podle data narození): 

 do konce roku 1966 -  4 roky školní docházky 

 od roku začátku roku 1967 do konce roku 1980 - 6 let školní docházky 

 od roku začátku roku 1981 do konce srpna 1997 - 9 let školní docházky 

 od 1.9.1997 - 12 let vzdělání 

Pokud pracovník nesplňuje tyto podmínky, resp. má pouze základní/vstupní kurz hasiče 

(TS - Técnico de Socorrismo), nemůže působit jako řidič ambulance. 

Z porovnání hodinové dotace logicky vyplývá nižší odborná zdatnost portugalského 

řidiče z hlediska zdravotnického vzdělání. Na druhou stranu, díky výcviku hasiče může 

mít pracovník více praxe v používání imobilizačních a vyprošťovacích pomůcek, může 
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být také v lepší fyzické kondici a lépe vnímat souvislosti při spolupráci s ostatními 

složkami SIEMu. 

 Záchranář ([ 32 ]) ([ 33 ]) 

Zdravotnickým záchranářem může být v ČR osoba starší 18 let, která vystudovala 

střední zdravotnickou školu (a má min. 5-letou praxi jako člen výjezdové skupiny ZZS 

v posledních 6 letech) nebo vyšší odbornou školu nebo bakalářský studijní obor, a to 

v oboru zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra se specializací pro intenzivní 

péči, a to podle zákona č. 96/2004 Sb. § 5 a 18, resp. zákona (novely) č. 105/2011 Sb.; 

kompetence dle vyhlášky č. 55/2011 § 3, 17 a 55 – záchranář vykonává činnosti bez 

odborného dohledu.  

Kromě toho musí mít minimálně 2-letou praxi na urgentním příjmu nebo v intenzivní 

péči, registraci zdravotnického pracovníka pro práci bez odborného dohledu, pojištění 

odpovědnosti z výkonu povolání, očkování proti VHA a VHB (dle vyhlášky MZ č. 

537/2006 Sb.). 

Záchranářským technikem se v Portugalsku může stát osoba starší 18 let, s odpovídající 

fyzickou a psychickou způsobilostí, s minimálně 9-letou školní docházkou (pokud se 

narodila do 31.8.1997 vč.) nebo 12-letým vzděláním (pokud se narodila po 31.8.1997) a 

minimálně 210-hodinovým kurzem TAS (viz teoretická část).  

Rovněž zde, minimálně z pohledu hodinové dotace vzdělání a požadované praxe 

v urgentní medicíně, vyplývá nižší odborné vzdělání portugalského zdravotnického 

záchranáře. Výhodou portugalského zdravotnického záchranáře je stejně jako u řidiče 

ambulance jeho výcvik a zkušenosti hasiče. 

Záchranář s příslušným řidičským oprávněním může být v obou zemích také řidičem 

ZZS.  

 Operátor operačního střediska  ([ 32 ]) ([ 33 ]) 

Operátor má v ČR stejné vzdělání jako zdravotnický záchranář, navíc však musí 

absolvovat certifikovaný kurz  “Operační řízení přednemocniční péče“ a mít registraci 

zdravotnického pracovníka pro práci bez odborného dohledu. 

Obdobnou situaci lze předpokládat i u operátora CODU v Portugalsku. 

Portugalští řidiči a záchranářští technici mohou zdravotnické kurzy absolvovat  
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 bez podpory - pracovníci si kurzy hradí sami (což je podle všeho zcela běžné) 

nebo  

 s podporou – náklady kurzu hradí vysílající organizace (Bombeiros, CVP, …), za 

podpory INEMu, a to v případě, že systém vyžaduje obsazení určitého postu – 

to je praktikováno spíše výjimečně; protože případný uchazeč musí splňovat 

náročné podmínky, je podle portugalských Bombeiros jednodušší si kurzy platit 

z vlastního (pozn.: zaměstnancům INEMu jsou kurzy poskytovány bezplatně) 

Lékařský personál ZZS lze pravděpodobně považovat za obdobně vzdělaný a 

kompetentní v obou zemích.   

3.4.3 Činnosti a kompetence, hierarchie 

Značné rozdíly lze spatřovat v činnostech a kompetencích nelékařských pracovníků ZZS. 

Zatímco v ČR se jedná o profesionály, standardní zaměstnance (v pracovním poměru) 

příspěvkových organizací, jejichž činnost se koncentruje na služby ZZS, v Portugalsku se 

v této oblasti prolínají profesionální služby a služby subjektů fungujících na 

poloprofesionální a dobrovolnické bázi. Tomu odpovídá také velmi široký rozptyl 

činností, kvalifikace a kompetencí.  

Například dobrovolní hasiči s příslušnými zdravotnickými kurzy slouží střídavě jako 

posádky ambulancí a jako posádky hasičských vozů. Jejich služby mají široký záběr - 

zahrnují i údržbu vozového parku (včetně drobných oprav a mytí dopravní techniky), 

výzbroje a výstroje, a to včetně zdravotnické. 

V ČR si posádky ZZS provádějí pouze údržbu vnitřních částí ambulancí a zdravotnické 

techniky. Vnější mytí vozů probíhá v myčkách. 

Obecně se aktivity hasičů dělí na aktivity uvnitř a vně areálu hasičské stanice.  

Běžná provozní činnost hasičů a (hasičských zdravotnických záchranářů) se 

v Portugalsku odehrává na určeném území a zahrnuje 

 přednemocniční neodkladnou péči a transport pacientů (primární i sekundární) 

 odbornou přípravu a vzdělávání, získávání a předávání odborných znalostí 

 informační a osvětovou činnosti týkající se individuální a hromadné civilní ochrany 

 údržbu a kontrolu zařízení a operačních systémů 
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 prevence rizik a hlídkování 

 udržování připravenosti reagovat na nouzové situace a cvičení  

 plánování záchranných činností pro případy požárů, povodní, sesuvů půdy, nehod 

Nižšímu odbornému vzdělání nelékařských posádek ambulancí portugalské záchranné 

služby (působících zejména při hasičských základnách PEM) odpovídají také nižší 

kompetence – tyto posádky v zásadě nesmí provádět žádné invazivní zásahy (nebo jen 

velmi omezeně). Obvykle tedy jen obvazují rány, přikládají dlahy, chladí u přehřátí, 

zajišťují laryngeální maskou průchodnost dýchacích cest, rozpoznají epiglotitidu a 

laryngitidu a případně podávají chladný vzduch, léky mohou podávat jen perorálně a 

nebulizačně  (například i nitroglycerin (nitráty) a jiné léky), také mohou podávat kyslík a 

udržují životní funkce (rozhodně však neprovádí žádné punkce, ani nezavádějí kanyly, 

nepodávají léky intravenózně či intramuskulárně, ani subcutálně).  

V případě, že by záchranář provedl nepovolený zásah, i v dobré víře a snaze zachránit 

život či zdraví, vystavil by se v případě neúspěchu riziku, že bude popotahován nebo 

dokonce souzen. Proto portugalští záchranáři takové zásahy neprovádějí (odvážili by se 

pravděpodobně jen pokud by pacientem byl příbuzný). 

Co se týče odborných znalostí a zkušeností v přednemocniční péči, portugalští technici, 

a to i ti hasičští, se mnohdy neliší od českých záchranářů. Jak ale bylo uvedeno, zákon 

jim neumožňuje provádět invazivní zákroky přesto, že by je zvládli. 

Pracovní doba v rámci ZZS je v obou zemích standardně 12-hodinová (2-směnný 

provoz). V ČR obvykle v hodinách 7.00-19.00 a 19.00-7.00 (přesněji s mírným 

překryvem směn), v Portugalsku jde obvykle o směny 8.00-20.00 a 20.00-8.00 hod.  

Přesto, že se v Barreiru jedná o základnu dobrovolných, tedy z většiny neplacených 

hasičů, základna a její posádka fungují velmi profesionálně. Bombeiros jsou totiž 

organizováni polovojenským způsobem, vyžadují vysokou pracovní morálku, 

upravenost, etické chování vůči pacientům. Pravidelně cvičí (jednoho takového 

drobného cvičení jsem měl možnost se zúčastnit a vyzkoušet si simulovaný zásah 

v hasičské výzbroji na dvoře hasičské stanice a na cvičné věži) a vzdělávají se.  

Dobrovolní hasiči se rekrutují z občanů ve věku mezi 18 a 35 lety. Nováček prodělává 

350 hodinový kurz o 6 modulech (základní hasičské dovednosti, první pomoc, technická 

zařízení a vozidla, záchrana a vyprošťování, městské a průmyslové exploze, lesní 
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požáry). Vstupní etapa nováčka trvá 1 rok a je možno ji zahájit již v 17 letech zájemce. 

Pro dětské zájemce jsou určeny hasičské dětské školy (pro děti od 6 do 16 let) a školy 

kadetů (od 16 od 18 let věku). Vzdělání hasičů probíhá obvykle v Národní škole hasičů 

(Escola Nacional de Bombeiros). Věková hranice výkonu služby v pozici hasičského 

důstojníka či hasiče je 65 let. Ženy (bombeiras) tvoří asi 20% členů aktivních hasičských 

jednotek. 

Jednotliví hasiči se ve službě střídají na různých postech včetně těch zdravotnických, 

samozřejmě při dodržení základní podmínky – vlastnictví platného certifikátu 

příslušného zdravotnického kurzu. 

Bombeiros se v podstatě berou jako rodina, akcí se zúčastňují rodinní příslušníci, 

členové, kteří již nevykovávají aktivní službu, na základnu docházejí a vypomáhají a 

tráví zde volný čas. 

Portugalští Bombeiros mají barvité tradice, pořádají různé kulturní a vzdělávací akce, 

oslavy apod.  

  

Obrázek 29 - Hasičské oslavy v Sintře (vlastní foto) 

Hasič musí mít odpovídající morálně-volní vlastnosti, fyzickou a psychickou zdatnost a 

vzdělání. Jeho povyšování závisí na služebním věku a volných tabulkových místech. 

Obvykle probíhá po 3-5 letech služby v případě, že hasič dociluje hodnocení velmi dobrý 

nebo dobrý v rámci každoročního individuálního hodnocení (tj. plní zadané cíle, má 

odpovídající výsledky a odbornost, řádnou docházku apod.); hodnocení také ovlivňuje 

další osobní rozvoj (vzdělávání) a finanční ocenění.  

V případě nějakého provinění může být hasič potrestán následujícími tresty: 

varováním, písemnou důtkou, pozastavením výkonu služby na 10 až 180 dnů, 

odvoláním. 

V ČR stejně jako v Portugalsku jsou pracovníci ZZS uniformovaní, nemají však hodnosti, 

pouze funkční zařazení.  



Praktická část 

47 
 

Každý člen hasičské posádky ale má svou hodnost a hodnosti jsou rozděleny do 4 

kategorií a několika úrovní hodností: ([ 34 ]) ([ 35 ]) 

Velitelský sbor (Quadro de Comando) 

se skládá z hasičů s řídícími a koordinačními pravomocemi,  
a to od operativního až po strategické řízení 

 Velitel (Comandante) 

 Druhý velitel (2o Comandante) 

 Asistent (Adjunto de comando) 

Aktivní služba – mužstvo (Quadro Activo)  

zahrnuje hasiče, kteří realizují jednotlivé mise ve shodě s příkazy (v rámci platné 
hierarchie a zavedených pravidel a postupů) a jsou integrováni v týmech;  

tato kategorie zahrnuje 2 vertikální řady  
– kariérních (profesionálních) hasičů a dobrovolných hasičů 

Profesionální hasiči (Carreira de Oficial Bombeiro) 

jsou obvykle ve věku 20-45 let, mají min. bakalářský titul a příslušné hasičské vzdělání 
(min. vstupní kurz – viz výše)  

 Nadřízený důstojník (Oficial Bombeiro Superior) 

 Vedoucí úřadu (Oficial Bombeiro Principal) 

 První důstojník (Oficial Bombeiro de 1o) 

 Druhý důstojník (Oficial Bombeiro de 2o) 

 Praktikant (Estagiário) – nemá složenu základní zkoušku hasiče 

Dobrovolní hasiči (Carreira de Bombeiro) 

 Náčelník (Chefe) 

 Zástupce náčelníka (Subchefe) 

 Hasič 1. třídy (Bombeiro de 1o) 

 Hasič 2. třídy (Bombeiro de 2o) 

 Hasič 3. třídy (Bombeiro de 3o) 

 Praktikant (Estagiário) – nemá složenu základní zkoušku hasiče 

Rezervisté (Quadro de reserva) 

jsou hasiči, kteří dosáhli věkové hranice nebo již nemohou z osobních či zdravotních 
důvodů pokračovat v aktivní službě  

 Náčelník (Chefe) 

Síň slávy (Quadro de honra) 

sestává z hasičů sloužících s výjimečným zápalem a obětavostí, za více než 15 let 
aktivní služby bez jakéhokoliv kázeňského trestu, resp. z hasičů postižených pracovní 

neschopností z důvodu nemoci nebo úrazu ve službě 

 Velitel (Comandante) 

Tyto 4 základní kategorie jsou doplněny mládežnickou kategorií složenou z dětí 

(Infante) od 6 do 16 let a kadetů (Cadete) od 16 do 18 let. 

Portugalští hasiči mají uniformy (modré slavnostní a červené pracovní) s výložkami 

odpovídajícími jejich hodnostem.   
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Obrázek 30 – Hasičská hierarchie – výložky jednotlivých hodností 

Hodnostní a funkční označení jsou ramenní a na klopách límců sak (u slavnostních 

oděvů) nebo náprsní (u pracovních oděvů). 

 

Obrázek 31 – Uniformy a výložky Bombeiros 

http://estadodebarrancos.blogspot.cz/2014/03/bombeiros-tem-de-fazer-200-horasano-de.html
http://www.bombeiros.pt/noticias/bombeiros-do-entroncamento-comemoraram-este-sabado-o-seu-67-o-aniversario.html/
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Kromě hodnostních výložek mají hasiči na svých uniformách různé emblémy, 

jmenovky, odznaky… (vč. případného vyznačení zdravotnického záchranáře a dalších 

odborností nebo zařazení – např. řidič potápěč, pracovník dispečinku apod.). 

 

Obrázek 32 – Různé nášivky Bombeiros 

Počet veliteli podřízených lidí se pozná podle počtu zlatých turbínek na 

uniformě/výložce (podle vládního nařízení Ministerstva vnitra č. 247/2007 ([ 35 ])): 

 1 turbínka (1 turbina) – typ 4 (typo 4) – max. 60 hasičů 

 2 turbínky (2 turbinas) – typ 3 (typo 3) – max. 90 podřízených 

 3 turbínky (3 turbinas)  - typ 2 (typo 2) – max. 120 podřízených 

 4 turbínky (4 turbinas) – typ 1 (typo 1) – více než 120 hasičů pod velením 

 

Obrázek 33 – Velitelské turbínky (typ 3) vč. označení zdravotníka (vlastní foto) 

http://www.bombeiros.pt/bocadincendio/nova-distincao-dos-bombeiros-provoca-inquietacao-na-feb.html/
file:///D:/Adam - absolventská práce VOŠ/vlastní foto


Praktická část 

50 
 

Rozdělení lidských zdrojů na hasičských základnách je podle Vládního nařízení č. 

295/2000 stanoveno takto  

 minimálně 100 aktivních hasičů v obcích s více než 100 000 obyvateli 

 minimálně 250 v obcích s více než 200 000 obyvateli 

 minimálně 750 v obcích s více než 600 000 obyvateli. 

Pravomoci v rámci ambulance/poskytování přednemocniční neodkladné péče se 

odvíjejí od dosaženého zdravotnického vzdělání. Tj. podřízený v rámci hasičského 

sboru běžně přebírá vedení, pokud se jedná o zdravotnickou službu. 

3.4.4 Práva a povinnosti, ocenění a výhody 

Platy jsou jak v ČR, tak Portugalsku v zásadě neveřejná informace.  O platech a 

benefitech profesionálních a ostatních složek  SIEMu  nejsou dostupné informace.  

Lze se dohadovat nebo orientačně sáhnout po informacích nabízených internetem. 

Podle internetových platových porovnávačů činí průměrný hrubý plat  

 zdravotnického záchranáře v ČR 22.700,- Kč, v Portugalsku (při 10-leté praxi) 1.324,- 

Eur (35.750,- Kč) 

 řidiče ambulance v ČR cca 16.500 Kč, v Portugalsku (při 10-leté praxi) 995,- Eur 

(26.865,- Kč) 

Otázkou je, nakolik uvedená data odpovídají realitě. ([ 36 ]) ([ 37 ]) 

Pozn.: Minimální měsíční mzda v ČR činí 9.900,- Kč, v Portugalsku 530,- Eur (tj. asi 

14.310,- Kč) aktuálně (tj. v roce 2016). V roce 2013 činila minimální mzda v ČR 

8.500,- Kč a v Portugalsku 485,- Eur (13.095,- Kč). Průměrná měsíční mzda byla 

v roce 2013 25.035,- Kč v ČR, v Portugalsku 911,50 Eur (cca 24.610,- Kč). 

Srovnatelnost cen – z hlediska západní Evropy patří Portugalsko k nejlevnějším 

zemím – cenová hladina je v Portugalsku asi o 20% vyšší než v ČR, z hlediska 

standardu kupní síly je český spotřebitel asi o 8% bohatší než portugalský.          

([ 38 ]) ([ 39 ]) ([ 40 ]) ([ 41 ]) 

Zatímco v ČR je ZZS realizována na profesionálním základě, v Portugalsku služby ZZS 

poskytují zejména sbory Bombeiros, což jsou z většiny dobrovolnické (voluntários) 

jednotky, tj. většina jejich členů pracuje zdarma nebo za symbolickou odměnu. 
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Hasiči působící jako zdravotničtí záchranáři jsou obvykle placenými pracovníky,  ostatní 

hasiči jsou z většiny neplacenými dobrovolníky. Na druhou stranu i placení pracovníci 

vykonávají dobrovolné neplacené služby, lze je tedy považovat za poloprofesionály.    

Tito placení pracovníci dostávají (alespoň na stanici v Barreiru) výplatu kolem 700 Eur 

(asi 18.900,- Kč) měsíčně, ale jak již bylo zmíněno, i tito placení členové Bombeiros 

vykonávají dobrovolné služby. 

Pozn.: Od října 2015 do března 2016 hrozili pracovníci INEMu (původně technici 

ambulancí a poté i operátoři CODU) stávkou – po 8 letech čekání na zvýšení 

platů a slibované změny kompetencí techniků technici INEMu (TAE) požadovali 

dokončení procesu změny jejich kompetencí, uznání za zdravotníky, návrat k 35-

hodinovému pracovnímu týdnu a zvýšení platů (min. ze současných  643,- Eur na 

přislíbených 693,- Eur (od r. 2017), ačkoli ani tento plat nepovažují za 

odpovídající své odpovědnosti). Kompetence by se měly změnit podle 

anglosaského modelu, podle nějž by technici mohli aplikovat léčebné procedury 

stejně jako sestry (žilní podávání léků, pokročilou srdeční resuscitaci), což 

vyvolalo odpor sester. ([ 42 ])   

 

Obrázek 34 – Ilustrační tabulka platů profesionálních hasičů dobrovolných jednotek (z roku 2010) 

http://safeplace52.blogspot.cz/2010/04/acordo-colectivo-de-trabalho-act.html
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Zatímco v ČR mají zaměstnanci ZZS obvykle benefit v podobě stravenek, v Portugalsku 

nejsou hasiči (a tím i pracovníci ZZS na hasičských základnách) obvykle v tomto směru 

podporováni. Pouze v případě noční služby má hasič na některých stanicích (ale ne 

plošně) nárok na jídlo, které si personál sám vaří, což pro mne byl velmi zajímavý 

zážitek.  

Placení pracovníci ZZS - zaměstnanci - mají v Portugalsku nárok na dovolenou v rozsahu 

22 dnů za rok (přesněji 11 dnů na každých 6 měsíců). V ČR se jedná o 5 týdnů za rok. 

Pokud pro zdravotnické záchranáře Bombeiros platí, že často nejde o klasické 

zaměstnání s platem, ale o dobrovolnickou činnost, nabízí se otázka proč tito lidé jako 

hasiči a záchranáři působí. 

Odpověď můžeme vidět např. v porovnání s českými dobrovolnými hasiči.  

Jedná se o zájem o veřejně prospěšnou službu a uznání veřejnosti (hrdinství), zájem o 

obor jako takový, životní zkušenost, kolektiv a vztahy, přátelství, rodinné tradice a 

vztahy, možná i některé výhody. 

Portugalští dobrovolní hasiči mají své povinnost, ale také práva a výsady:  ([ 34 ]) 

 povinnosti – dodržovat zákony a předpisy, sloužit ve veřejném zájmu a svěřené 

funkce vykonávat se zájmem a péčí, odborně a přesně, s pracovitostí a poslušností 

(plnit rozkazy nadřízených), udržovat si odborné znalosti, používat správné vybavení 

a uniformu pro jednotlivé činnosti….  

 práva a výhody - užívat uniformu a odznaky v souladu s předpisy, přijímat ocenění 

za zásluhy a prokázanou obětavost při plnění povinností, těžit z vlastního systému 

sociálního zabezpečení, získávat odškodné, náhrady a důchod a jiné výhody podle 

zákona v případě úrazu nebo nemoci ve službě nebo z důvodu služby, navštěvovat 

kurzy s cílem osobního vzdělání a odborné přípravy, těžit z úrazového pojištění vč. 

rizika smrti a trvalé invalidity, pracovní neschopnosti a léčebných nákladů, využívat 

lékařský dohled – pravidelné lékařské prohlídky a očkování spojené s riziky služby, 

mít přístup k zabezpečovacím zařízením, prostředkům ochrany zdraví při práci, 

využívat důchodu za odsloužená léta (15% důchodový bonus, invalidní a starobní 

důchod, pozůstalostní důchod a pohřebné), využívat bezplatnou lékařskou a sociální 

pomoc ze sociálního fondu Ligy hasičských sborů, využívat výhod v oblasti 

vzdělávání jak pro sebe (úhradu školného či poplatků na středních a veřejných 
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vysokých školách), tak pro své potomky (úhrada poplatků), hasiči mají právo na 

právní pomoc a zastupování v soudním řízení, ve kterém jsou obžalovaní 

v souvislosti s výkonem funkce, …. 

3.4.5 Materiální vybavení  

Jak jsem již uvedl, hasičská základna ve městě Barreiro zahrnuje hasičskou a 

zdravotnickou část. Celkově disponuje 25 vozidly. Z hlediska techniky přednemocniční 

péče je základna vybavena několika (přesněji 10) ambulantními vozy se standardním 

vybavením: 

 ABSC - Ambulância de Socorro – ambulance rychlé pomoci – 3x MERCEDES-BENZ, 

model 312D/35 SPRINTER a 1x VOLKSWAGEN, model CRAFTER TDI   

 ABTD - Ambulância de Transporte de Doentes –  transportní ambulance - MERCEDES 

BENZ, model SPRINTER 

 ABTM - Ambulância de Transporte Múltiplo – ambulance pro přepravu většího 

počtu (až 7)  pacientů – 1x FORD, model TRANSIT 125 T330  a 2x MERCEDES BENZ, 

model SPRINTER  

 MOTA – čtyřkolka – SUZUKI, model QUAD RUNNER 

 Ambulance INEMu (obsluha má vzdělání TAS) 

Denním rozpisem jsou dány posádky jednotlivých ambulancí, jejichž nasazení (pod výše 

uvedeným kódovým označením – názvem) je vyhlašováno dispečinkem základny na 

základě požadavku CODU.   

Pokud jde o materiální vybavení ambulancí, portugalským záchranářům z řad hasičů 

(podle zkušenosti z  B.V. Barreiro) v ambulancích (proti ČR) chybí např.: 

 lifepack s EKG, místo něj používají AED (automatický externí defibrilátor) 

 invazivně podávané léky (ambulance sice mají vybavení na invazivní vstupy, ale 

technici je nepoužívají, mají je jen pro případ zásahu sestry nebo lékaře) 

 schodolez. 

Ambulance mají vakuovou matraci, kterou však posádky nevyužívají, protože se 

obávají, že zabraňuje správné cirkulaci krve (v ČR je vakuová dlaha běžně využívané 

vybavení). Místo vakuových matrací a vakuových dlah portugalští záchranáři využívají 
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páteřní desky, KED vesty, a nevakuové dlahy (záchranáři pacientovi nejprve nasadí 

límec, poté KED vestu a nakonec jej transportují na páteřní desce). 

3.4.6 Typy výjezdových skupin  

Oba systémy záchranné služby (přednemocniční neodkladné péče) jsou stěží 

porovnatelné zejména ze statistického hlediska, v podstatě lze srovnávat českou ZZS 

pouze se statistikami INEMu, a to ještě velmi omezeně (v tabulce níže za rok 2013) – 

uvedená čísla na straně Portugalska nezahrnují ambulance nepatřící INEMu, tj. vlastní 

ambulance Bombeiros, CVP a dalších členů SIEMu: ([ 31 ]) ([ 33 ]) ([ 43 ]) 

Česká republika Portug. – přibl. odpovídá 

Zkratka Název Složení posádky Množství  Zkratka Množství 

RV  * Rendez-vous Lékař + (sestra) + 
Řidič-záchranář 

115 VMER 42 

RLP  * Rychlá lékařská 
pomoc 

Lékař +  
záchranář/sestra + 
řidič-záchranář 

229 TIP 3 

LZS  * Letecká 
záchranná 
služba 

Lékař +  
záchranář/sestra +  
pilot 

10 SHEM/HEM 5 

RZP  * Rychlá 
zdravotnická 
pomoc 

Záchranář/sestra + 
řidič-záchranář  

479 AEM (SBV) + 
SIV +  
MEM 

100 

Počet výjezdových základen v r. 2013 301 x 265** 

Maximální dojezdová doba v min. 20 x 15/30*** 

Počet zaměstnanců ZZS  6 287 x 1232**** 

 - Lékaři (v ČR 0,96 na 10 tis. obyvatel) 1 012 x 6**** 

 - ZPBD (v ČR 2,93 na 10 tis. obyvatel) ***** 3 076 x    1201 
 

*   Množství = počet ambulancí v r. 2013 
**   PEM 
*** V ČR podle zákona o ZZS, v r. 2013 ve skutečnosti v průměru 9 min. (max. 

průměrných 12 min. v Karlovarském kraji), cca 96% úspěšnost včasného 
dojezdu; výjezd by měl proběhnout do 2 minut od převzetí tísňové výzvy; 
v Portugalsku max. 15 minut v městských/30 minut ve venkovských oblastech 
od přijetí tísňové výzvy 

**** Jen počty zaměstnanců INEM (tj. bez ostatních složek SIEMu, u lékařů bez VMER) 
***** Zdrav. pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí vč. zdrav. záchranářů  
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Obrázek 35 - Nácvik stabilizace a vyproštění pacienta (vlastní foto) 

  

Obrázek 36 - Interiér hasičské ambulance rychlé pomoci ABSC (vlastní foto) 

 

 

Obrázek 37 – Hasičská ambulance rychlé pomoci ABSC (vlastní foto) 
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4 Diskuse 

Vyhledávání podkladů ke zpracování této absolventské práce bylo celkem náročné, 

protože v České republice, resp. v českém jazyce, nejsou dostupné prakticky žádné 

materiály, které by pojednávaly o portugalském zdravotnictví, natož o organizaci INEM 

a fungování SIEMu. Výjimkou je snad článek na blogu p. Richarda Urbana 

(http://richardurban.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=355092).  

To a samozřejmě především má návštěva Portugalska, umožňující mi poznání 

portugalské ZZS díky podpoře mé školy a programu Erasmus, byly také hlavním 

důvodem, proč jsem si toto téma pro svou absolventskou práci vybral.  

Jak jsem již zmínil, komunikace s portugalskými kolegy byla a je komplikována 

jazykovou bariérou. Naprostá většina osazenstva Barreirské hasičské stanice hovoří 

pouze portugalsky, jen pár členů umí anglicky. Pokusy o následnou komunikaci 

v portugalštině, na základě automatických překladů za pomoci překladače 

https://translate.google.cz, úspěšné nebyly.  

Ačkoli mi translátor/překladač příliš nepomohl v rozhovorech, tak mi byl velkou oporou  

při dohledávání informací z internetových zdrojů. Portugalština nepatří k nejběžnějším 

jazykům v Evropě, má specifickou strukturu a pravidla. Proto jsem získávané materiály 

překládal nadvakrát – z portugalštiny do anglického a do českého jazyka (tak, abych se 

porovnáním obou překladů pokud možno vyvaroval chybám v překladu), pak jsem se 

snažil získané informace pochopit a zpracovat je do své práce.  

Na základě zjištěných skutečností o systému a fungování ZZS v Portugalsku, a to jak 

z oficiálních zdrojů, tak z rozhovorů, lze konstatovat, že podstata záchranné služby 

v obou zemích je obdobná, a to zejména v základních cílech a prostředcích.  

Odlišnosti lze spatřovat v    

 organizaci systému - portugalský systém je vrstevnatější a zahrnuje jak přímo 

profesionální záchranáře (a to v rámci INEMu a zdravotnických zařízení), tak 

poloprofesionální až dobrovolnickou bázi zdravotnických záchranářů zejména 

http://richardurban.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=355092
https://translate.google.cz/
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při hasičských stanicích (resp. základnách členů SIEMu), fungujících za podpory 

INEMu  

 materiálním vybavení (a to jen do určité míry), což souvisí s uvedenou 

vrstevnatostí systému, ale zejména   

 personálním zajištěním, včetně rozdílných kompetencí části personálu, rovněž 

jako výsledek rozdílně nastavené struktury systému ZZS. 

Zároveň lze také konstatovat, že systémy v obou zemích trpí obdobnými problémy 

souvisejícími s 

 otázkami vyžadovaného vzdělávání, nutné praxe a kompetencí pracovníků ZZS  

 konfliktem zájmů jednotlivých skupin pracovníků ZZS (zejména zdravotnických 

záchranářů/techniků a zdravotních sester)  

 nedostatkem pracovníků ZZS ve vybraných profesích (lékařů, záchranářských 

techniků) souvisejících s  

 nedostatkem finančních zdrojů ve zdravotnickém sektoru a nízkým mzdovým 

ohodnocením zdravotnických pracovníků, a to přes vysokou zodpovědnost a 

fyzickou a psychickou náročnost práce na ZZS.  
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Závěr 

Pokud jde o smysl mé práce, domnívám se, že má práce, vzhledem k minimu informací 

o portugalském systému ZZS dostupných v ČR, může přispět k lepšímu poznání 

portugalského systému a k lepší prvotní informovanosti zdravotnických záchranářů 

mířících za poznáním do Portugalska. Dalším přínosem může být porovnání 

portugalského systému se systémem platným v České republice, na jehož základě lze 

kriticky hodnotit, ale také ocenit jednotlivé aspekty českého systému přednemocniční 

neodkladné péče, resp. ZZS.   

Podle mého názoru jsou oba systémy zajímavé a funkční. Český systém se mi zdá lepší 

zejména v tom, že čeští zdravotničtí záchranáři provádějí více léčebných zákroků na 

místě incidentu a při převozu, využívají více pomocné a zdravotnické techniky a léků, 

musí mít vyšší vzdělání a nemocniční praxi, menší problémy jsou také s čekáním na 

příjmu nemocnic.  

Na druhou stranu každé poznání jiného systému může přinést zajímavé a podnětné 

informace, náměty na změny a cestu dalšího vývoje. Proto by bylo vhodné, aby se víc 

prací věnovalo popisování a porovnávání různých systémů ZZS ve světě. Byl bych rád, 

kdyby má práce inspirovala jiné autory v tomto směru.  
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Abstrakt (Resumé) 

 

Název práce: Systém portugalské záchranné služby 
Autor práce: Adam Karaffa 

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Bartoněk, DiS. 

 

Tato absolventská práce se zabývá systémem portugalské záchranné služby 

(přednemocniční neodkladné péče) v rámci Integrovaného zdravotnického 

záchranného systému SIEM, garantovaného a koordinovaného institutem INEM, který 

je organizací portugalského Ministerstva zdravotnictví.  

V teoretické části jsou rozebírány součásti SIEMu a INEMu - organizace, fungování, 

materiální a personální zdroje, včetně vzdělávání a kompetencí, systému 

přednemocniční naléhavé/neodkladné péče v Portugalsku.  

V praktické části jsou pak zúročeny zkušenosti ze stáže na základně portugalských 

dobrovolných hasičů (Bombeiros), kteří jsou v rámci SIEMU jednou z hlavních složek 

poskytujících zdravotnickou záchrannou službu na území kontinentálního Portugalska. 

Navíc na vybraných oblastech a v rámci možností jsou porovnávány hlavní rysy a 

fungování systémů v Portugalsku a v České republice.  

Vzhledem k nedostupnosti informací o portugalské zdravotnické záchranné službě 

v českém jazyce se prakticky jediným zdrojem informací pro tuto práci staly 

internetové materiály v portugalském jazyce a rozhovory s portugalskými kolegy 

ovládajícími anglický jazyk. 

  

 Klíčová slova:  Portugalsko, portugalský, INEM, SIEM, zdravotnická záchranná služba, 

ZZS, přednemocniční péče, ambulance, PEM, zdravotnický záchranář, řidič ZZS, TAS, 

TAT, Bombeiros Voluntários, dobrovolní hasiči 
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Resumé (Summary) 

 

Title: System of Portuguese emergency services 

Author: Adam Karaffa 

Supervisor: Mgr. Jaroslav Bartoněk, DiS. 

 

This graduate work deals with the topic of the Portuguese system of emergency 

services (pre-hospital emergency care) within the integrated medical emergency 

system SIEM, guaranteed and co-ordinated by health care institute INEM founded by 

Portuguese Ministry of Health.  

In the theoretical part, there are analysed components of SIEM and INEM -

organization, operation, material and personnel sources, including education and 

competencies, of the pre-hospital emergency care system in Portugal. 

In practical part, there is capitalised experience of training held on base of Portuguese 

volunteer firemen (Bombeiros). They are one of the main components of SIEM and 

provide pre-hospital emergency care in the continental territory of Portugal. 

Besides, there are compared key features and operation of systems valid in Portugal 

and the Czech Republic in particular problems and to the extent practicable. 

Due to a lack of information about Portuguese medical emergency services available in 

Czech, practically only one source of data for this work became internet materials in 

Portuguese and conversations with Portuguese colleagues speaking English. 

 

 

 Key words:  Portugal, INEM, SIEM, medical emergency services, ZZS, pre-hospital 

emergency care, ambulance, PEM, paramedic, driver, TAS, TAT, Bombeiros 

Voluntários, volunteer fire-fighters/firemen 
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Seznam hlavních použitých portugalských zkratek  

 ABSC - Ambulância de Socorro  

 ABCI - Ambulância de Cuidados Intensivos 

 ABTD  - Ambulância de Transporte de Doentes  

 ABTM - Ambulância de Transporte Múltiplo 

 AEM - Ambulâncias de Emergência Médica  

 ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil  

 AS - Ambulância de Socorro 

 CAPIC - Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise  

 CATUS  - Centro de Atendimento de Urgencias 

 CIAV - Centro de Informação Antivenenos  

 CIPSE - Centro de Intervenção e Planeamento de Situações de Exceção  

 CODU - Centro de Orientação de Doentes Urgentes  

 CODU-mar - Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar  

 CVP - Cruz Vermelha Portuguesa  

 DAE - Desfibrilhadores Automáticos Externos  

 HEM - Helicópteros de Emergência Médica 

 INEM - Nacional de Emergência Médica 

 ISO - International Organization for Standardization  

 MEM - Motas de Emergência Médica 

 PEM - Postos de Emergência Médica 

 PR - Postos Reserva 

 PSP - Polícia de Segurança Pública  

 SAP - Serviço de Atendimento Permanente 

 SASU - Servico de Atendimento de Situacoes Urgentes  

 SAV - Suporte Avançado de Vida  

 SBV - Suporte Básico de Vida  

 SHEM - Serviço de Helitransporte de Emergência Médica  

 SIEM - Sistema Integrado de Emergência Médica  

 SIV - Suporte Imediato de Vida  

 TAE - Tripulantes de Ambulância de Emergência  

 TAS - Tripulantes de Ambulância de Socorro  
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 TIP - Transporte Inter-hospitalar Pediátrico 

 TOTE - Técnico Operador de Telecomunicações de Emergência 

 UMIPE - Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência 

 VDTD - Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes 

 VIC - Viatura de Intervenção em Catástrofe  

 VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

 VSAM - Veículo de Socorro e Assistência Médica 
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Přílohy 

 Příloha č. 1 

Modrá hvězda života 

I Portugalsko jako většina zemí světa užívá k označení záchranné služby symbol Modré 

hvězdy života (Estrela da Vida), jenž vznikl v USA před více jak 40 lety. Hvězda je 

modrá (obvykle umístěná v bílém čtverci nebo kruhu), není však patentována a je 

užívána značně liberálně – např. portugalští Bombeiros ji užívají v červené variantě. 

Hvězda má 6 paprsků, z nichž každý představuje jednu z fází záchranného řetězce 

(Rozpoznání stavu (Detecção) – Oznámení (Alerta) - Výjezd (Pré-socorro) - Péče na 

místě (Socorro no local do accidente) - Péče během transportu (Cuidados durante o 

transporte) - Předání k definitivní péči (Transferência e tratamento de ni vo)). Je 

doplněna Aeskulapovou holí s hadem, která je tradičním symbolem lékařského stavu 

(reprezentuje sílu, zdraví a hojení). 

 

      

Obrázek 38 - Estrela da Vida = Hvězda života 
                  
                                

Vysvětlivky v českém jazyce jsou citovány ze stránek českých záchranářů Hvězda života 

([ 44 ])  

 Paprsek č. 1 - Rozpoznání stavu (Detecção): První „záchranáři“ na místě, většinou 

netrénovaní civilisté nebo osoby zapojené do incidentu, pozorují dění, snaží se 

pochopit, co se stalo, identifikují nebezpečí pro sebe a ostatní a přijímají vhodná 

opatření k zajištění bezpečnosti na místě 

 Paprsek č. 2 - Oznámení (Alerta): Osvětlení stavu operátorům záchranné služby 

http://pt.slideshare.net/JohnnyMartins2/13-sbasicodevida
http://modrahvezdazivota.cz/zkusebni-stranka/
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 Paprsek č. 3 - Odpověď (Pré-socorro): Reakce operátora na hlášený stav, vyslání 

záchranných složek, současně s tím poskytování první pomoci v rozsahu svých 

možností (možný TANR, pomoc hasičů, policie apod.) 

 Paprsek č. 4 – Péče na místě (Socorro no local do accidente): Příjezd záchranných 

složek a jejich péče o postiženou osobu v rozsahu možností na místě 

 Paprsek č. 5 – Péče při transportu (Cuidados durante o transporte): Přeprava 

postižené osoby sanitním vozem či vrtulníkem případně jiným prostředkem 

záchranných složek do nemocnice na specializované pracoviště, opět probíhá 

během transportu péče v rozsahu možností 

 Paprsek č. 6 – Předání do definitivní péče (Transferência e tratamento de ni vo): 

Předání postižené osoby v nemocnici ke specializované péči na oddělení urgentního 

přijmu či jinam 
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 Příloha č. 2 

Triage 

Portugalské zdravotnictví využívá při klasifikaci (třídění) pacientů neodkladné péče 
Manchester Triage System (MTS).  

Triage (dle francouzského „triage“ = výběr, třídění) systém je využíván k racionalizaci 
omezených zdravotnických prostředků. Jeho základem je ohodnocení závažnosti stavu 
pacienta k určení čekací doby a pořadí péče o něj.  

Tato stupnice rizikovosti pacienta má (jako další obdobné systémy) 5 stupňů (barev) 
označujících akutnost ošetření pacienta vč. stanovení maximálního času jeho ošetření 
(na základě algoritmu podle fyziologického nálezu):  

 
Obrázek 39 - Triagem - třídění pacientů 

 

 

 

http://www.grupoportuguestriagem.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=110
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Tabulka 3 – Překlad a vysvětlivky k Triagem:  

Červený Oranžový Žlutý Zelený Modrý 

Stav nouze Velmi naléhavé Naléhavé Málo naléhavé Není naléhavé 

Okamžité 
ošetření 

Čekání do 10 
minut 

Čekání do 1 
hodiny 

Čekání až 2 
hodiny 

Čekání až 4 
hodiny od 

přijetí 

Vyžadující 
okamžitou 
pozornost 

Vyžadující 
téměř 

okamžitou 
pozornost 

Vyžadující 
rychlý servis, 

ale může počkat 

Může čekat na péči nebo být 
odkázán na jinou zdravotnickou 

službu 

Dotazník (protokol) pro stanovení stupně rizika (algoritmizací) má 52 otázek týkajících 
se stavu pacienta. Dotazník je založen na následujících otázkách: 
 

 

Obrázek 40 – Rozhodovací diagram 

Po provedení triage je pacient zařazen do 
příslušné skupiny naléhavosti a je na příjmu 
nemocnice označen náramkem v barvě skupiny.  

Čekací doby se v portugalské praxi nedaří 
dodržovat vzhledem k nedostatku 
zdravotnického personálu.   Obrázek 41 - Triage náramky 

http://pt.slideshare.net/agavio/mtodo-de-classificao-de-risco-pelo-protocolo-de-manchester
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Příloha č. 3 

Struktura INEMu: ([ 18 ]) 

 

 Obrázek 42 – Organigram INEMu 

 

 

http://www.inem.pt/files/2/documentos/20141022171336514252.pdf
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 CD (Conselho Diretivo) – Správní rada 

Unidades Operacionais – Provozní jednotky: 

 DRN/C/S (Delegação Regional do Norte/Centro/Sul) - Regionální delegace (krajský úřad) 

sever/střed/jih 

 GCR-SIEM (Gabinete de Coordenação Regional do Sistema Integrado de Emergência Médica) - 

Regionální koordinační úřad Integrovaného zdravotnického záchranného systému  

 DEM (Departamento de Emergência Médica) – Oddělení urgentní medicíny - řídí, koordinuje, 

rozvíjí, podporuje, kontroluje a hodnotí přednemocniční  neodkladnou péči  

 GIIEM (Gabinete de Investigação e Inovação em Emergência Médica) – Úřad výzkumu a 

vývoje v oblasti urgentní medicíny 

 GCNODU (Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de Doentes Urgentes) - Národní 

koordinační úřad poradenství akutním pacientům 

 DFEM (Departamento de Formação em Emergência Médica) - Oddělení vzdělávání v urgentní 

medicíně - připravuje a rozvíjí vzdělávací produkty, nastavuje hodnotící kriteria, připravuje 

studijní příručky, certifikuje a organizuje síť interních a externích lektorů 

 GCA (Gabinete de Certificação e Acreditação) - Úřad certifikace a akreditace - dohlíží na kvalitu 

vzdělávání a akreditaci 

Unidades de Apoio e Logística – Jednotky podpory a logistiky: 

 GLO (Gabinete de Logística e Operações) - Úřad logistiky a provozu 

 GGCCP (Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública) - Úřad pro řízení zakázek a 

veřejných zakázek 

 DGRH (Departamento de Gestão de Recursos Humanos) - Oddělení řízení lidských zdrojů 

 GPDRH (Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos) - Úřad plánování 

a rozvoje lidských zdrojů 

 GSTI (Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação) - Úřad informačních systémů a 

technologií 

 DGF (Departamento de Gestão Financeira) - Odbor finančního řízení 

 GGOI (Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos) - Rozpočtový a investiční úřad 

 GJ (Gabinete Jurídico) – Právní odbor 

Unidades de Apoio ā Gestão – Jednotky podpory managementu: 

 GQ (Gabinete de Qualidade) – Odbor kvality 

 GPCG (Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão) - Úřad plánování a kontroly 

managementu 

 GMC (Gabinete de Marketing e Comunicação) – Úřad marketingu a komunikace 
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 Příloha č. 4 

Historie organizace INEM   

 INEM byl založen 3.8.1981, vedení se ujal kardiolog Francisco da Silva Rocha. 

Téhož roku byla zahájena spolupráce s hasičskými sbory jako hlavní součásti 

integrované záchranné služby, a to na základě dohody s Národním hasičským 

sborem (Serviço Nacional de Bombeiros) a Ligou portugalských hasičů (Liga dos 

Bombeiros Portugueses - LBP). Od ustanovení institutu započaly první tréninky 

urgentní medicíny pro lékaře a sestry.  

 V roce 1982 byly zahájeny první kurzy pro posádky ambulancí. V polovině téhož 

roku byl k INEMu připojen CIAV (Centro de Informação Antivenenos - Toxikologické 

informační středisko) vzniklý již v roce 1963 z iniciativy lékaře Philipa Vaze. 

V průběhu roku byly rovněž podepsány dohody s policií (PSP) a realizovány první 

kontakty s Portugalským červeným křížem ohledně výkonu integrované záchranné 

služby. Tato spolupráce se rozeběhla od následujícího roku, a to na základě 

dohody o výcviku první pomoci hasičských sborů mimo SIEM. 

 Od roku 1983 se INEM účastní mezinárodních akcí v rámci NATO, Světové 

zdravotnické organizace (WHO/SZO) apod. (např. v roce 2003 v Íránu, 2006 ve 

Východním Timoru, 2010 na Haiti; v roce 2008 podpora spouštění systému INEM 

v Uruguayi, v roce 2014 školení přednemocniční neodkladné péče lékařů z 

Mosambiku). 

 V roce 1985 byl spuštěn systém rychlé lékařské pomoci rizikovým novorozencům 

(TIP). 

 Roku 1987 byla zahájena činnost lisabonského Centra pomoci urgentním 

pacientům – CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes de Lisboa).  
 

 

        Obrázek 43 - CODU dispečink 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Saude/Interior.aspx?content_id=3640026
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 V roce 1989 bylo v Lisabonu uvedeno do provozu první vozidlo VMER (Viatura 

Médica de Emergência e Reanimação) a vznikl CODU-mar. 

 Roku 1990 ustanoveno národní číslo tísňového volání 115.  

 V roce 1991 byl zahájen provoz CODU Norte. 

 Roku 1996 byla zavedena helitransportní služba. 

 Během roku 1998 byl zahájen proces přechodu na evropské číslo tísňového volání 

112 a aplikován protokol mezi policií (PSP) a INEMem, podle něhož je volání na 

telefonní linku č. 112 přijímané PSP převáděno na CODU v případě, že se jedná o 

zdravotní problém.   

 V roce 2001 byla zprovozněna první webová stránka INEMu. 

 Roku 2003 CODU INEM pokryl 75% populace. 

 V roce 2004 se barvou INEMu stala žlutá (typ RAL 1016) a bylo vytvořeno Centrum 

psychologické podpory a intervence v případech krize CAPIC (Centro de Apoio 

Psicológico e Intervenção em Crise) poskytující služby veřejnosti a havarijním 

týmům. 

 Během roku 2006 CODU pokryl 100% národní populace, navíc byl splněn jeden 

z hlavních cílů INEMu  – všechny hovory na lince 112 týkající se zdraví byly 

vyřizovány speciálně školenými zdravotníky. 

 V roce 2007 byla zavedena ambulance SAV (Suporte Avançado de Vida) 

 Od roku 2008 je zajištěna 24-hodinová přítomnost psychologa v CODU. 

 V roce 2009 se konal 1. národní kongres urgentní medicíny, bylo vytvořeno NuCE  

(Núcleo de Condução em Emergência) pro řidiče vozidel záchranného systému. 

 Roku 2010 proběhl 2. národní kongres urgentní medicíny pořádaný INEMem. 

Prvních 30 hasičských sborů obdrželo automatizovaný externí defibrilátor DAE 

(Desfibrilhação Automática Externa) a školení v rámci Národního programu pro 

automatické externí defibrilace INEMu. 

 V roce 2011 došlo k rozšíření defibrilátorů na dalších 330 hasičských stanic, 

zahájení integrace prostředků přednemocniční neodkladné péče v síti INEM a 

nemocničních pohotovostech, vytvoření národního CODU, spuštění akreditačního 
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procesu INEMu (externím posuzováním souladu s mezinárodními standardy). 

Program DAE získal 1. Národní cenu za best practice ve zdravotnictví. 

 Během roku 2012 proběhla implementace systému telefonického třídění a 

poradenství v CODU (Tetricosy), spuštění pravidelné účasti INEMu na dopravě 

kriticky nemocných pacientů mezi zdravotnickými zařízeními, rozšíření využití 

Mobilní kliniky (Mobile Clinic) - softwarové aplikace pro elektronický lékařský 

záznam – v ambulancích hasičských sborů. Bylo zahájeno sdílení letadel mezi 

INEMem a Národním úřadem pro civilní ochranu (Autoridade Nacional de 

Protecção Civil).  Došlo ke zveřejnění předpisů se zásadním významem pro regulaci 

přednemocniční neodkladné péče (předpoklady nastavení, geografické rozložení, 

prostředky, personál, dovednosti, koordinace SIEM apod.). Proběhla také 

reorganizace sítě záchranné služby (Ambulâncias de Emergência) ve spolupráci s 

Národním úřadem pro civilní ochranu a Ligou portugalských hasičů.  Byl také 

zahájen proces INEM akreditací školících středisek SIEMu.  Došlo k restrukturalizaci 

vzdělávacích produktů INEMu a vydání sady moderních vzdělávacích manuálů 

vypracovaných ve spolupráci s odborníky a profesionály v přednemocniční 

neodkladné péči. ([ 45 ]) 

 Od roku 2012 probíhá zavádění DAE (automatizovaných defibrilátorů) do velkých 

obchodů a obchodních center, na letiště, nádraží a do přístavů (s průměrným 

pohybem 10000 cestujících) a sportovišť, zábavních a rekreačních center 

(s kapacitou vyšší než 5000 návštěvníků). V tomto roce byl také zahájen proces 

akreditace vzdělávacích center INEMu (ve zdravotnických zařízeních a u partnerů 

v rámci SIEMu - zejm. Bombeiros a CVP).  
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Obrázek 44 - Pravděpodobnost přežití v případě pozdní nebo včasné resuscitace s DAE 

 V roce 2013 INEM a Rada pro resuscitaci podepsaly protokol, který sjednotil a 

podpořil školení v resuscitaci dané těmito dvěma subjekty. 

 Roku 2014 byl zveřejněn předpis definující přednemocniční neodkladnou péči, 

SIEM a obecné základy pro integraci sítě záchranné služby. Další předpis definoval 

prostředky lékařské pohotovosti. INEM se účastnil oslav 35. výročí Národní 

zdravotní služby (Serviço Nacional de Saúde). Portugalsko dosáhlo 1000 

automatizovaných externích defibrilátorů s licencí INEMu, které jsou k dispozici ve 

veřejných prostorách země. Byla publikována vyhláška regulující dopravu 

nemocných (postupy, licence, typy a vlastnosti a výbava ambulancí, požadavky 

kladené na posádky vozů). V roce 2014 CODU-mar poskytl pomoc při 92 

mimořádných událostech na plavidlech, některé akce se udály v odlehlých 

oblastech jako je pobřeží Kanady nebo Jižní Afriky.  ([ 46 ]) 

 V roce 2015 se sportovní klub Benfica Lisabon zapojil do programu DAE. INEM a 

Generální ředitelství pro vzdělávání (Direção-Geral da Educação - DGE) podepsaly 

protokol o spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy SBV - Základní 

podpora životních funkcí. V polovině roku dodal INEM hasičským sborům 36 

nových ambulancí, což byl nejvyšší dodaný počet za posledních 5 let. 

 Počátkem roku 2016 INEM přijal 85 nových techniků (zřejmě TOTE) díky 

otevřenému výběrovému řízení, které proběhlo v roce 2015. ([ 47 ]) 

http://www.desfibrilhadores.pt
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Obrázek 45 - Interiér nejmodernější ambulance INEMu 

 

 

Obrázek 46 – Vybavení vozu VMER 

  

http://www.jornalmedico.pt/2014/04/01/nova-ambulancia-no-algarve-para-transportar-recem-nascidos-e-doentes-pediatricos/
http://www.inem.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=29058&galeriaId=41089
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 Příloha č. 5 

Obrazové přílohy 

 

Obrázek 47 – Se zástupci B.V. Barreiro (vlastní foto) 

 

Obrázek 48 - Dispečink na základně B.V. Barreiro (vlastní foto) 
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Obrázek 49 – Nástup mužstva B.V. Barreiro (vlastní foto) 

 

 

Obrázek 50  - Vozový park B.V. Barreiro (vlastní foto) 
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Obrázek 51 - Vozový park (ambulance) B.V. Barreiro (vlastní foto) 

 

 

Obrázek 52 - Hasičská INEM ambulance (vlastní foto) 
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Obrázek 53 - Interiér ambulance Bombeiros (vlastní foto) 

 

 

 

Obrázek 54 - Výcvik hasiče (vlastní foto) 
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Obrázek 55 - Výcvik hasiče (vlastní foto) 

 

 

Obrázek 56 - S hostiteli před rozloučením (vlastní foto) 

 

        


