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18.5. 2017
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UHPO Trnavá Hora časť Jalná
Miesto UHPO : Trnavá Hora časť Jalná, smer Močiar, okr. ZH
- vzdialenosť od obce Jalná cca 4 km/ počet obyvateľov
obce 1214/
Dátum a čas : 18.5. 2017 / hlásenie KOS o 15,20 hod /
-poveternostné podmienky – bezoblačno, letovo
Typ incidentu : Nehoda vojenskej Tatry 815 s príslušníkmi
Ozbrojených síl SR vracajúcimi sa z odbornej prípravy z
Vojenského útvaru Močiar VÚ 3310 pri vyhýbaní sa cyklistovi
sa prevrátilo nákladné auto na bok/ lesná cesta , nespevnený
okraj vozovky /

UHPO Trnavá Hora časť Jalná
Prítomné nebezpečenstvo : spolupráca s HaZZ pri
vyprosťovaní zranených nakoľko mohlo dôjsť k prevráteniu
vozidla
Prístupové cesty : rýchlostná komunikácia R1 smer Zvolen ,
výjazd z R1 od Zvolena Hronská Dúbrava- Jalná -17 km ,
cesta II. Triedy od Žiaru nad Hronom- Jalná - 9,9 km
- pristávacia plocha pre VZZS - ihrisko v
obci Jalná – 5 minút od zhromaždiska ranených sanitným
vozidlom

Počet účastníkov nehody: celkovo sa vo vozidle ktoré zišlo z
vozovky pri vyhýbaní sa nachádzalo 20 príslušníkov OSSR /
17 sedeli na korbe a 3 osoby sa nachádzali v kabíne vozidla /

Situačná mapa oblasti

Zdravotnícke zariadenia
- dostupné zdravotnícke zariadenia:
- NsP Zvolen – vybavenosť- chirurgia, interné oddOAIM, CT pracovisko - 17 km / 19 min pozemnou cestou /
- NsP Žiar nad Hronom – vybavenosť chirurgia,
interné odd., OAIM, CT pracovisko - 9,9 km / 13 min
pozemnou cestou/
- FNsP Banská Bystrica – nemocnica koncového
typu - 31 km / 24 min pozemnou cestou /

Zasahujúce zložky pri UHPO
Spolupráca pri UHPO : zložky IZS v spolupráci s OSSR,
posádková ambulancia OSSR Sliač
Zasahujúce ambulancie ZZS :
VZZS BB, VZZS NR
RLP ZH /15,33 hod/,RLP ZV1 / 15,35 hod /
RZP KCA / 15,38 hod / , RZP BS2 / 15,50 hod
/,RZP BB4 / 16,13 hod/
Hasičská ZZS BB – nachádzajúca sa na mieste
pred príchodom posádok pozemnej ZZS
Spolupráca HaZZ - autobus z HS Pliešovce - časť
Zábava

Zhodnotenie UHPO z pohľadu veliteľa
zdravotníckeho zásahu
Výzva KOS ZZS BB o 15,20 hod pre posádku RLP ZV1- stanica
vzdialená od miesta nehody cca 21 km – príchod na miesto obec Jalná o 15,35 hod
Pri príchode prítomná posádka RLP ZH – v čase príchodu
veliteľ ZZ – záchranár prítomnej posádky
S časom 15,35 hod preberá funkciu veliteľa ZZ- lekár
posádky RLP ZV1
V obci Jalná t.j. cca 4 km od reálneho incidentu sa nachádza v
tom čase 7 zranených osôb transportovaných z miesta
nehody svojpomocne sprievodnými vozidlami

Komunikácia veliteľa ZZ s KOS - hlásenie prvotného
Methane
- vyžiadanie potrebných
záchranných zložiek
- lekár RLP ZH v spolupráci so
záchranárom vykonávajú primárnu triage siedmych
zranených osôb v čase 15,45 hod ukončená / 1Če,1Ž,5 Ze/
- vytvorenie hniezda
zranených v obci Jalná v spolupráci s lekárom RLP ZH –
veliteľ hniezda zranených
- zhodnotenie príjazdových a
odjazdových ciest v spolupráci s PZ SR , určenie miesta pre
pristátie VZZS , ustanovenie veliteľa odsunu záchranára RLP
ZH

- miesto nehody sa nachádza 4 km od zhromaždiska
zranených
- podľa svedkov udalosti sa na mieste nehody nachádza
ešte 13 osôb , koľko z toho zranených v tom čase nie je
známe
-nedostupné spojenie cez mobilnú sieť ,aj rádiové spojenie s
Hasičskou ZZS BB a HaZZ nachádzajúcimi sa na mieste
incidentu
- rozhodnutie veliteľa ZZ sa spolu so svojou zásahou
posádkou sanitným vozidlom presunúť na miesto incidentu –
dochádza k rozdelieniu a triešteniu síl – v danom teréne
nevyhnutné – po komunikácii s KOS- veliteľ ZZ o 15,45 hod
smeruje na miesto nehody-príchod 15,48 hod

Popis miesta nehody – Tatra 815 prevrátená v priekope
mimo vozovky na pravom boku
V čase príchodu veliteľa ZZ osoby vyprostené z vozidla
pomocou HaZZ v počte 13 osôb , z tohto zranených 10 osôb
- primárna triage – 4 osoby žlté , 6 osôb zelených
- rozhodnutie veliteľa ZZ – dostupnými transportnými
prostredkami na mieste nehody transportovať zranené osoby
adekvátne zabezpečené do obce Jalná do zhromaždiska
zranených – dosiahnutie hniezda zranených poslednou
zranenou osobou o 16,15 hod- zároveň považujme aj za
ukončenie retriage – 40 min od príchodu 1.posádky

Miesto nehody

Hniezdo zranených

Odsun zranených
- zahájený o 16,16 hod – v danom čase RZP BS2 odovzdaný
pacient s prioritou odsunu červený VZZS BB na miestnom
futbalovom ihrisku v Jalnej vzdialenom od zhromaždiska
zranených 5 min pozemnou cestou sanitným vozidlom
- nutnosť uvoľniť transportné prostriedky na presun
pacientov k VZZS –nemožnosť pristávania ZZS priamo pri
zhromaždisku zranených- terén
- od 16,22 hod do 17,15 hod – zabezpečený odsun 5
zranených pacientov s prioritou odsunu žltý – za 1 hod a 40
min zabezpečený odsun všetkých najkritickejšie zranených
pacientov
- v čase 17,56 hod zabezpečený odsun posledného zraneného
– 2 hod 23 min od príchodu prvej posádky na miesto
incidentu

Odsun zranených

Cieľové ÚZZ
FNsP BB – 1 pacient s prioritou červený –VZZS BB
3 pacienti s prioritou žltý – VZZS BB, RZP BB4,RZP BS2
FNsP NR – 1 pacient s prioritou žltý –VZZS NR
NsP ZH – 1 pacient s prioritou žltý –RZP KCA
3 pacienti s prioritou zelený –RLP ZH,RZP KCA, Hasičská
ZZS BB

NsP ZV – 8 pacientov s prioritou zelený – transpost autobusom
HAZZ Pliešovce v doprovode so záchranárom RLP ZV

Velitelia ZZS

MUDr. Miroslava Jančová

MUDr. Marian Tomajka

Bc. Martin Juristý

Poďakovanie zasahujúcim posádkam a
zložkám IZS
Zasahujúce posádky ZZS BA
•
•
•
•
•

RZP Banská Štiavnica 2 - Bc. Jozef Malatinec , Blažej Kohút
RZP Kremnica – Bc. Erika Gromová, Jozef Siakela
RLP ZH – Bc. Martin Juristý, Jozef Mališ, MUDr. Marian Tomajka
RZP BB4 – Martin Selecký, Mário Boššáni
RLP ZV1- Ing. Roman Baran, Vladimír Petrík, MUDr. MiroslavaJančová

VZZS NR a VZZS BB, ZZS KR HaZZ Banská Bystrica, OR HaZZ Žiar nad
Hronom, zložky PZ a OSSR

Ďakujem všetkým zúčastneným za spoluprácu

Ďakujem za pozornosť

MUDr. Miroslava Jančová, RVL
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