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n   Dňa 11.10.2015 o 16:25 došlo k havárii    
vrtuľníka Puma Mk 2, ktorý sa zrútil priamo do 
priestoru veliteľstva RS NATO v Kábule.  

n   Rozhodujúci faktor – včasné vypnutie prívodu       
paliva pilotom a snaha ovplyvniť miesto dopadu 
vrtuľníku. 



Celkové počty mŕtvych a 
ranenných 

n  Počet mŕtvych : 5 (dvaja američania, dvaja briti a 
jeden francúz) z toho 4 na mieste a jeden počas 
odsunu z Role 1 na Role 2 

n  Počet ranených : 5 (všetci ťažko ranený z toho 
jeden stále v kóme) 

n  Ďalší ošetrení : cca 25 luďí sa pri záchranných 
prácach na dýchalo kerozínu a bolo nevyhnutné 
ím podávať kyslík 



Štandartne zloženie traumatologického 
tímu Role 1 

       

n  1x lekár 
n  1x asistent lekára 
n  4x zdravotník 
n  1x zdravotník – logistické zabezpečenie 

n  Z dôvodu rotácie sa počas havárie nachádzal v 
priestoroch veliteľstva ešte jeden lekár 



Vyprosťovanie a triedenie ranených 
 
n  Vyprostenie : hlavnú úlohu zohral 165 

cm vysoký US marine z dôvodu zlého 
prístupu k raneným 

n  Triedenie ranených : vykonal zdravotník 
z americkej ambasády a požiarnici 

 
 



 Postupy zo strany trauma tímu  
n  odzbrojenie a odstrojenie ranených (zbraň, 

vesta, prilba, odev) 
n  volanie MEDEVACU a podávanie hlásení 
n  intubácie ranených 
n  zaistenie i.v. prístupov 
n  resuscitácia 
n  odsun na vyššie pracovisko 
n  starostlivosť o mŕtvych, vzdanie pocty, 

naloženie do vrtuľníkov 
n  vyčistenie priestorov a vykonanie údržby na 

prístrojoch 

 
   
 
 
 



Zavedené zmeny po udalosti 

n  navýšenie počtu trauma tréningov (zdrav. 
personál, laici) 

n  častejšie kontroly spojenia medzi jednotlivými 
zložkami 

n  obmedzenie osobného voľna 
n  navýšenie počtu členov trauma tímu 
n  zvýšenie množstva materiálneho zabezpečenia  
n  častejšie sedenia s psychológmi 



Faktory ovplyvňujúce záchranné práce 

Negatívne faktory 
n vysoké nebezpečenstvo výbuchu 
n nejasné vyhlasovanie signálov 
Pozitívne faktory 
n obrovská spolupatričnosť a chuť pomôcť 
n rýchly príchod zdravotníkov z US ambasády 
n prítomnosť psychológov a duchovných 



 
 

  Ďakujem za pozornosť 
 
 


