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Pozvánka na workshop 

na téma 

"Záchranná zdravotnická služba v Euroregionu Nisa" 

 

Dobrý den, 
 
chci Vás pozvat na setkání EUREX. Toto setkání je dne 21.6.2018 v 10:00 hod. na adrese 
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Klášterní 954/5, Liberec 1 
 

Guten Tag, 
 
Ich will Sie herzlich zu einem Treffen von EUREX einladen. Dieses Treffen findet am 
21.6.2018 um 10:00 Uhr an der Rettungsdienst Region Liberec, Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje, Klášterní 954/5, Liberec 1 
 

Witam, 
 
Chcę zaprosić Państwa na spotkanie EUREX. Spotkanie to jest w dniu 21.6.2016 o godzinie 
10:00 Na Ratownictwa Medycznego Liberec Region, Klášterní 954/5, Liberec 1 
 
Krásný dne všem. 
Schöner Tag für alle 
Piękny dzień dla wszystkich 
 
Jednání bude tlumočeno do němčiny a polštiny.  
 
S pozdravem 

 
 
 
MUDr. Viktor Gawlik      Jaroslav Zámečník 
ZZS LK, p.o.         Euroregion Nisa 
 

 

Workshop se koná v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578 
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Zápis z workshopu 

na téma  

"Záchranná zdravotnická služba v Euroregionu Nisa" 

Datum:  21. 6. 2018   

Místo jednání:  Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Liberec 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Schůzi zahájil Dr. Gawlik, přivítal přítomné 

2. Byl zkontrolován a schválen zápis z minulého jednání 

3. Paní Spantig informovala, že pan Noack letos odchází do důchodu, jeho nástupcem 

bude pan Jungmichel 

4. Dr. Kramář informoval o průběhu projektu "Jak zachraňujete u Vás". Jedná se o 

přeshraniční projekt, mezi záchrannými službami v Polsku a České republice. V květnu 

2018 proběhla v rámci tohoto projektu konference, která otevřela nedořešený 

problém – zásahy na druhé straně hranice. Politická vůle k vyřešení problému byla 

deklarovaná na všech stranách. Na září 2018 je plánována schůzka na ministerstvu 

zdravotnictví České republiky mezi zástupci z Česka, Polska a Německa, která se bude 

tomuto tématu věnovat. Je velká snaha k dořešení rámcových smluv mezi 

jednotlivými zeměmi.  

Pan Komada doplnil, že se jednalo o první konferenci v rámci tohoto projektu. 

Přítomní byli zástupci zainteresovaných krajů, záchranných služeb i Polského 

parlamentu. 

Pan Jungmichel vznesl dotaz, kde jsou hlavní problémy? 

Dr. Kramář – největším problémem jsou kompetence posádek při zásahu přes 

hranice, legislativní problémy, kdy české posádky nesmí zasahovat na území Polska. 

5. Dr. Kramář informoval o dalším jednání v rámci českoněmecké spolupráce. V dubnu 

2018 proběhlo setkání zástupců příhraničních záchranných služeb ČR a Německa. Zde 

byly vypíchnuty dva problémy:  

a. nemožnost zásahu Letecké záchranné služby přes hranice. Jsou povoleny přímé 

přelety přes cizí území, ale nikoliv přistání a zásah posádky 
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b. předávání tísňových výzev mezi operačními středisky přes hranice – německá 

strana trvá na předávání výzev faxem, česká strana si přeje přejít na modernější 

způsob předávání informací. Velkým hybatelem je zde Záchranná služba 

Karlovarského kraje, která připravuje online řešení 

6. K tématu přeshraničního zásahu LZS doplnil ještě Dr. Kramář případ z dubna 2018, 

kdy posádka Letecké záchranné služba Ústeckého kraje zasahovala u dopravní 

nehody v Německu – následkem byly velké právní problémy, ale jak Dr. Kramář 

dodává jde o lidské životy 

7. Dr. Kramář dále otevřel problém předávání tísňových výzev mezi operačními středisky 

přes hranice. Aktuální zkušenost s Polskou stranou – nemáme přímá telefonní čísla, 

abychom se rychle dokázali domluvit. Fax i email jsou ve chvíli, kdy jde o vteřiny 

nedostatečné. Z čehož vyplynul úkol do jednoho měsíce zajistit přímá telefonní čísla 

na jednotlivá operační střediska (CZ – Liberec, DE – Hoyerswerda, PL – aktuálně 2 

operační střediska) - splnění úkolu zajistí p. Zámečník 

8. Dr. Kramář – co se týká lékařských zpráv – Záchranné služby v České republice a 

Polsku jsou již vybaveny tablety a elektronickou dokumentací, pracuje se na softwaru 

na přímý překlad. 

9. Dr. Kramář dále informoval o cvičení P155 Liberecká, které se uskutečnilo počátkem 

června 2018. Cvičení proběhlo poprvé před 5 lety v Praze, opakuje se každý rok. 

Do letošního roku bylo pořádané Pražskou záchrannou službou. Od letošního roku je 

cvičení putovní - 2018 pořádala Záchranná služba Libereckého kraje, 2019 bude na 

jižní Moravě. Cvičení se zúčastnily posádky ze Záchranných služeb celé České 

republiky, Slovenska a Polska a dále z armády České republiky. Cvičení bylo velice 

dobře hodnoceno všemi účastníky. V příštím roce se bude konat v Liberci další 

obdobné cvičení, ale v menším rozsahu – naši přeshraniční partneři jsou zváni.  

pan Komada potvrdil pozitivní ohlasy na Polské straně a současně dodal, že podobné 

cvičení se bude v příštím roce konat v Polsku 

paní Spantig omluvila zástupce DRK Žitava, kteří se pro nemoc nemohli zúčastnit 

10. Pan Komada se zeptal, zda jsou nějaké nové informace o jednání na rámcové smlouvě 

mezi Německem a Polskem, dohoda je připravená, co bude dál? 

Paní Spandig odpovídá, že nemají žádné nové informace k doplnění. 

11. Termín další schůzky skupiny byl stanoven předběžně na listopad 2018, jako místo 

jednání Německo 

12. na závěr jednání se uskutečnila prohlídka dispečinku Záchranné služby v Liberci. 

zapsal MUDr. Viktor Gawlik      V Liberci 21. června 2018 
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