
Teroristický útok na hotel SERENA

pplk.MUDr.Marek Kocvrlich - 6.polní nemocnice Olomouc



Polní nemocnice AČR

3.kontingent PN a CHJ AČR
Ø působil od prosince 2007 do dubna 2008 na základně KAIA Kábul

Polní nemocnice AČR
Ø ROLE 2E – primárně chirurgický profil,od února 2008 CT pracovištěØ ROLE 2E – primárně chirurgický profil,od února 2008 CT pracoviště

Ø zdravotnická péče – vojáci a zaměstnanci ISAF, vojáci ANA a policie,
UN, NGO, ambasády a vláda

Ø polní nemocnice – 76 příslušníků, 16 lékařů, 29 zdravotních sester



Polní nemocnice AČR

Polní nemocnice AČR
Ø „nárazníková“ nemocnice – krátkodobá hospitalizace před taktickým nebo 
strategickým transportem pacientů

Ø Kábul          PN AČR              Ø Kábul          PN AČR              
PN FRA
ROLE 1 LIGHT MANEVR TUR

Ø traumatologický plán – MASCAL                  MASCAL PN
MASCAL základny





Polní nemocnice AČR







MASCAL

Teroristický útok

Ø nečekaný, nepředvídatelný, ale musíme být na něj připraveni

Ø vytížení všech kapacit + vyčerpání materiálních zdrojůØ vytížení všech kapacit + vyčerpání materiálních zdrojů



MASCAL

Teroristický útok na hotel Serena
Ø 14.1. 18:30 hod.

Ø 4 útočníci – využili převlečení za příslušníky afghánské policie

Ø vyzbrojeni samopaly AK - 47, ručními granáty a sebevražednými vestami

Ø útok na vchod do hotelu - použití ručních granátů a sebevražedné vesty

Ø v hotelu postup halou, pak sportovně-relaxačním komplexem 









MASCAL

MASCAL vyhlášen v 18:45 hod

1.pacient – přijat v 19:34 hod., P1

2.pacient – přijat v 20:00 hod., P1, omezení kapacit nemocnice pro P12.pacient – přijat v 20:00 hod., P1, omezení kapacit nemocnice pro P1

3.pacient – přijat v 20:34 hod., P4

4.pacient – přijat v 20:34 hod., P3

MASCAL ukončen ve 20:59 hod.
operační sály v provozu do 0:30 15.1.2008
plná připravenost polní nemocnice od 3:00 od. 15.1.2008 



MASCAL

1.pacient – přijat v kritickém stavu po střelném poranění hrudníku vlevo 
s těžkým hemoragicko-traumatickým šokem,pneumotorax vlevo

2.pacient – přijat v kritickém stavu po těžkém mnohočetném střepinovém 
poranění, těžký hemoragicko-traumatický šok,střepinové poranění dolní části poranění, těžký hemoragicko-traumatický šok,střepinové poranění dolní části 
zad pronikající do obratlových těl a sakrální kosti,střepinové poranění obou 
stehen s masivním žilním krvácením vlevo,střepinové mnohočetné poranění 
levé paže,otevřená zlomenina levého předloktí, exitus 22:32 hod.



MASCAL

3.pacient – při příjmu bezvědomí, bez srdeční akce,nedýchá,mnohočetný 
průstřel hrudníku s těžkým hemoragicko-traumatickým šokem, opakovaně 
resuscitována před příjezdem do nemocnice, exitus 20:48 hod.

4.pacient – hemodynamicky stabilizován, tangenciální průstřel břišní stěny 4.pacient – hemodynamicky stabilizován, tangenciální průstřel břišní stěny 
vpravo,zástřel v hrudní stěně vpravo dorsálně bez poškození orgánů dutiny 
hrudní i břišní



MASCAL

Diskuze
Ø připravenost – odborná úroveň zdravotnického personálu,především 
lékařů a zdravotních sester

Ø vyčerpání zdrojů – krev a krevní deriváty,řešeno zapůjčením od PN 
FRAFRA

Ø MASCAL základny – havárie letadla,omezeně řešitelné pouze silami a 
prostředky PN AČR

Ø VIP pacienti


