
Меѓународни итни телефонски броеви и систем за планинско спасување

Земја Телефонски број Канали и фреквенции Хеликоптер Трошоци / Осигурување

Систем за планинарско 

спасување Лекар 

Аргентина

Аконкагва: нема 

Северна Патагонија 

(Bariloche): 105

Јужна Патагонија (El 

Chalten): нема

Radio VHF

Аконкагва: 142:800

Северна Патагонија 

(Bariloche): 155:675 и 

148:450

Јужна Патагонија (El 

Chalten): 155:836 и Rx 

154:335 - Tx  149:335

Аконкагва: евакуација од 

базните кампови Plaza de 

Mulas и Plaza Argentina

Северна Патагонија 

(Bariloche): понекогаш, ретко

Јужна Патагонија (El Chalten): 

понекогаш, во исклучителни 

случаи

Аконкагва: вклучено во 

дозволата

Северна Патагонија 

(Bariloche): бесплатно

Јужна Патагонија (El Chalten): 

бесплатно

Аконкагва: полициски тим за 

спасување и ренџери

Северна Патагонија 

(Bariloche): доброволен тим за 

спасување и ренџери

Јужна Патагонија (El Chalten): 

доброволен тим за спасување 

и ренџери

Аконкагва: медицинска 

услуга во базните кампови

Северна Патагонија 

(Bariloche): не секогаш

Јужна Патагонија (El 

Chalten): понекогаш, во 

исклучителни случаи

Австрија 140 / 144 / 112 Не се можни радио повици Во најголем дел од денот

Пациентот ги покрива 

трошоците; ако не е можно - 

државата

Јавна услуга, доброволци, 

хеликоптерите се приватни 

(освен во Vorarlberg)

Најчесто лекар е дел од 

тимовите за спасување; во 

хеликоптер - секогаш

Бугарија
 (088) 1470 / (02) 963 

2000

55.475 MHz или 147.850 

MHz
Понекогаш (не ноќе)

Осигурување од пациентот; 

ако нема - државата
Државни и доброволни групи

Во хеликоптерот - да; во 

тимовите за спасување - 

понекогаш

Канада 911 * Нема една фреквенција 
Секогаш, но летовите се 

долги. 
Секогаш владина агенција Јавна услуга

Најчесто, не, но 

медицинските лица се 

обучени за ALS и други 

медицински процедури и 

програми.

Англија, Велс, 

Шкотска
999 / 112

Повиците преку радио 

фреквенциите - само за 

службите за спасување

Во најголем дел од денот Бесплатно
Доброволци - најчесто 

невладини организации

На околу 25% од сите 

спасувања

Франција

15 или 112 (ги 

префлуваат повиците 

до единицата за 

планинско 

спасување во некои 

региони: Chamonix, 

Ecrins). Директен број 

до планинската 

служба за спасување 

е #10 

150 MHz опсег

Државни хеликоптери, плус 

приватни хеликоптери во ски 

центрите во зима. 95% од 

сите спасувачки акции се 

изведуваат со хеликоптери

Бесплатно за планинско 

спасување (планинарење, 

летови ...). На пациентите им 

се наплаќа при скијачки 

несреќи (крос кантри и 

скијање во ски центри со 

користење жичарници)

Најчесто во хеликоптерите 

за спасување има 

професионални спасувачи; 

полициски или 

жандармериски планински 

водичи и лекар за 

планинско спасување



Земја Телефонски број Канали и фреквенции Хеликоптер Трошоци / Осигурување

Систем за планинарско 

спасување Лекар 

Германија 

(Баварија, 

ниски 

планини)

112

Повиците преку радио 

фреквенциите - само за 

службите за спасување

Секогаш од изгрејсонце до 

зајдисонце; ноќе - во 

исклучителни случаи 

Осигурување од пациентот 

(ако е повреден, по 

дефинирани цени). Ако не е 

повреден, пациентот треба да 

ги покрие трошоците

Јавна, но доброволна услуга 

(само една организација), 

поддржана од државата

Најчесто има лекар во 

хеликоптерот, а медицински 

лица во спасувачките 

тимови

Италија

118, за активирање 

на HEMS (Helicopter 

Emergency Medical 

Service) или на 

планинските 

спасувачки тимови

71.500 / 71.550 MHz - повици 

преку радио фреквенции - 

само за планинско 

спасување и не се за јавна 

употреба. 

Јужен Тирол: нема

Секој ден од изгрејсонце до 

зајдисонце

Бесплатно за италијанците и 

за странците. Јавното 

здравство ги покрива 

трошоците; некои регионални 

медицински установи бараат 

плаќање на трошоците ако 

повредата нема медицинска 

итност. 

Јужен Тирол: осигурување од 

пациентот. Ако нема, 

државата

Јавна, но доброволна 

спасувачка услуга која се 

активира преку 118; 

полицијата, пожарникарите и 

војската може да асистираат.

Јужен Тирол: јавна услуга

Во хеликоптер за спасување 

- да; понекогаш (ако треба) 

и во спасувачките тимови

Норвешка
112 (полиција) / 113 

(здравство)

Канал 5. Радио каналот за 

спасување во планините е 

само за професионалците

Во најголем дел од денот. 

Очекувајте пристигнување 

после 1 - 4 часа од јавувањето 

(поради оддалеченост)

Државата ги покрива сите 

трошоци за спасување. 

Осигурителните куќи плаќаат 

зависно од договорите меѓу 

Норвешка и другите земји

Јавна услуга и доброволци
Ретко при спасувањето, но 

секогаш во хеликоптерот

Полска 112 / 601100300
Радио фреквенција 153.625 

MHz

Хеликоптер во најголем дел 

од денот на Татрите. 

Понекогаш HEMS - во другите 

региони  

Бесплатно (трошоците за 

спасување ги покрива  

државата)

Јавна услуга

Лекар најчесто има во 

спасувачките тимови, но 

секогаш во хеликоптерите

Словенија 112

Вообичаено 157.725 MHz 

(канал за планинско 

спасување) која не е за јавна 

употреба

Да, во најголем дел од денот, 

од 07:00 - 19:00, во лето до 

20:00 часот

За словенците спасувачките 

акции, и со хеликоптер, се 

покриени од државата. 

Странците треба да имаат 

свое осигурување

Јавна услуга

При хеликоптерските акции 

секогаш има лекар, а при 

спасување по земја, во 50% 

случаи има лекар.



Земја Телефонски број Канали и фреквенции Хеликоптер Трошоци / Осигурување

Систем за планинарско 

спасување Лекар 

Јужна Африка

Од мобилен 112 / од 

фиксен 10177 / за 

Cape Town и за 

Western Cape (021) 

9489900

122.4 (опсег), други UHF 

фреквенции зависно од 

регионот

Брза интервенција со 

хеликоптер има во Cape Town 

(денски). Во другите 

провинции - различно. Има 

добра услуга во градските 

региони, но нема услуга во 

оддалечените региони. 

Различни државни и 

доброволни организации 

соработуваат со слаба 

национална координација. 

Бесплатно за пациентот; 

платено од провинциските 

медицински фондови. 

Понекогаш хеликоптерите 

треба да се платат приватно.

Доброволци во клубовите 

поддржани од провинциските 

медицински власти. Нема 

приватни спасувачки тимови

Најчесто има обучени 

(Advancet Life Support, Basic 

Life Support) медицински 

лица, но ретко доктори 

(доброволци)

Шпанија 112 / 062

Радио фреквенција за 

повици 146.175 MHz - ако е 

овозможена. Во најголем 

дел од регионите можна е 

радио врска со планинските 

домови (кои имаат свои 

фреквенции)

Во најголем дел од денот, од 

изгрејсонце до зајдисонце
Бесплатно

Јавна услуга. Има планинските 

спасувачки тимови на 

Цивилната Гарда во сите 

региони. Има и други 

спасувачки групи во  Cataluna, 

Pais Vesco, Asturias и во 

Мадрид.

Најчесто има, а во 

хеликоптерите - секогаш. Во 

спасувачките тимови - 

понекогаш

Швајцарија 144 / 1414 161.300 MHz Во најголем дел од денот

Пациентот треба да има 

осигурување. Ако нема - 

државата

Приватна услуга (фондација)

Во хеликоптер - да; во 

спасувачките тимови - 

понекогаш

САД 911 *

123.100 за акциите Ground 

to Air и за Air to Ground.

155.160 за акции на 

пребарување и спасување, 

низ цела САД

Понекогаш. Многу малку 

тимови за пребарување и 

спасување имаат хеликоптер

99,9% од акциите за 

пребарување и спасување се 

прават од волонтери 

(неплатени професионалци). 

Нема стандардно или 

задолжително осигурување за 

пребарување и спасување

Има приватни тимови за 

пребарување и спасување без 

надлежности, обуки и 

квалификации, и се појавуваат 

на местото на несреќата да 

„помогнат“

Во спасувачките тимови има 

EMT обучени медицински 

лица; во хеликоптерите, 

докторите се доброволци

Напомена: информациите во табелата се собрани од личните искуства на членовите на ICAR. ICAR не презема одговорност за точноста на информациите

911 * - итен број во Северна Америка. Пријавите на тој број се пренасочуваат на најблискиот тим за спасување на планина. 911 не функционира преку сателитските телефони. 

Сите планински водичи носат радио станици и се јавуваат директно во службите за спасување преку радио.


