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A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS  GYAKORLATA 

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS A NATO MULTINACIONÁLIS  
EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERÉBEN 

Afganisztánban szerzett klinikai igazgatói tapasztaltok  
a német ROLE 3-as kabuli kórházban, az ISAF műveletek során 

Pellek Sándor  1 

Kivonat 

Az elmúlt két évtizedben a katonai orvoslás drámai változásokon ment át, 
napjainkban új utakat kell találni a küldetések megvalósításhoz. Az afganisztáni 
katonai műveletek igazolják hogy a sikerek nem képzelhetők el egészségügyi 
biztosítás területén bizonyított eredményes együttműködés nélkül. A NATO 
műveletek egészségügyi biztosítása Szövetségi felelősség, az együttműködő, 
különböző nemzetek bevonásával. A többnemzetiségű együttműködés óta 
tapasztalható, hogy a betegek a legjobb ellátást kapják. Átfogó fejlődés övezi a 
NATO egészségügyi biztosítás szintjeit a ROLE 1, ROLE 2 és a ROLE 3 ( Telepített 
Egészségügyi Intézmény, Sebészeti Kapacitással). A szerző a kabuli ROLE 3-as 
Német Tábori Kórház Klinikai Igazgatójaként szerzett személyes tapasztalatait 
mutatja be és rávilágít a többnemzetiségű egészségügyi együttműködésre és 
interoperabilitásra. 

Szerkesztőség 

Bevezető 

Előzményként: Az afganisztáni instabilitás miatt az Ideiglenes Afgán 
Kormányzat felkérte az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy hozza létre a 
Nemzetközi Biztonsági Közreműködő  Erőket (International Security Assistance 
Force  - ISAF) Afganisztán stabilizálására. 2001. december 5-én bonni egyezmény 
aláírásával (1386 / 2001 számú ENSZ Biztonsági Tanács határozata) megkezdődött a 
NATO által koordinált folyamat [1] (Az ISAF feladatait a Military Technical 
Agreement  -Katonai Technikai Megállapodás-  tartalmazza). 

A hadműveleti területeken tevékenykedő katonai erők egészségügyi biztosítási 
feltétel-rendszerének kialakítása a haderőtervezés alapvető feladata. Eredményes 
katonai orvoslási tevékenység nem képzelhetők el prospektív tanulmányok nélkül, de 

                                                      
1 Dr. Pellek Sándor orvos alezredes, ÁEK.  Szív-és Mellkas-sebészeti Osztály főorvosa. 
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a vonatkozó szakirodalom tanulmányozása is rendkívül fontos. E cikk motiváló 
tényezője a vonatkozó szakirodalom gazdagítása. 

Az ENSZ BT 1444. számú 2002. novemberi jóváhagyása megnyitotta az utat 
Németország és Hollandia számára, hogy közösen átvegyék az ISAF-III. 
parancsnokságát. A katonai erőkkel hozzájáruló nemzetek száma újból növekedett, 
ezúttal hét országgal. A NATO-tagországok közül Belgium visszatért az ISAF-be és 
Magyarország és Izland is becsatlakozott. Négy további partner ország is 
integrálódott a haderőbe: Horvátország, Észtország, Lettország és Svájc. 

A Magyar Köztársaság 2003. március 8-tól vesz részt a NATO vezetésű ISAF 
afganisztáni műveleteiben [2], egészségügyi biztosításában. Az elmúlt évek alatt 
jelentős szakmai tapasztalatok összegződtek. 

1. Alaphelyzet 

A hadműveleti területen végzett egészségügyi biztosítás hatékony eleme a 
telepített egészségügyi intézmény, mely progresszív ellátás biztosításra képes a 
képességi szintek alapján.  

A telepített egészségügyi intézményekbe integrálódott erők szakembergárdája 
rendkívül szerteágazó szakmai és korosztályos keresztmetszetet mutat. Az állomány 
szakmai felkészültsége is különböző, nem is beszélve arról, hogy a missziódependens 
állomány tényleges szakmai qualifikációja hiányozhat illetve hiányos lehet. 

A szerző 2005. 01. 10. a Bundeswehr: 90-9401-3502 ISAF sz. dokumentuma 
által nyert kinevezést a kabuli ROLE 3 Német Tábori Kórház Klinikai Igazgatói 
munkakörbe.  

Az intézményt Kabul külterületén a Camp Warehousba telepítették.  

Ebben az időpontban a KMNB ( Kabul Multinational Brigade - Kabuli 
Nemzetközi Dandár) összességében 32 nemzetet fogadott be a táborba, ahol vezető 
nemzet (Leading Nation) Németország volt. A klinikai igazgatói beosztást előzően 
ellátó Dánia javaslatára kapta meg a szerző kinevezést. 

Fontos megemlíteni, hogy a ROLE 3 Német Tábori Kórház fennállása alatt 5 
Klinikai Igazgató beosztást töltöttek be a Magyar Honvédség által delegált 
szakemberek. 

név rendfokozat a beosztásban  jelenlegi rendfokozat  

Dr.Schandl László orvos alezredes orvos ezredes 

Dr.Vekerdy Zoltán orvos alezredes orvos ezredes 

Dr.Hídvégi Zsuzsanna orvos alezredes ny.á. o.alezredes 

Dr.Pellek Sándor orvos alezredes orvos alezredes 
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Dr.Bakity Boldizsár orvos alezredes orvos alezredes 

A szerző személyes, Klinikai Igazgatói tapasztalatain keresztül mutatja be egy 
ROLE 3 telepített egészségügyi intézmény működését és rávilágít a multinacionális 
együtműködés jelentőségére a sürgősségi ellátásban [3]. 

A dolgozat adatgyűjtési fázisában az ISAF MEDICAL FACILITIES 
összetétele Kabulban 

KAIA Camp Ju-
lien 

Camp Ware-
house 

Camp 
Souter 

Camp 
Dougan 

Camp 
Invictia 

Camp 
Phoenix 

SP Role 2 

BE Role 1 

FR Role 1+ 

NL Role 1  

SK Role 1  

 

CA Role 2 

BE Role 1  

HU  Role 1  

FR Role 1 

IT Role 1  

 

GE Role 3 

MED RCC 

GE Role 1 

SP Role 1 

SW/FI  Role 1 

GE COY 

MEDEVAC  

UK ROLE 

1 

TU ROLE 

1 

NO Role 1 

GR Role 1 

IT Role 1 

 

US Role 

1 

 

A tábor és kórház elhelyezkedése 

A Camp Warehouse a Jalalabad irányába vezető út mellett helyezkedett el, mely 
Pakisztánba vezet, helyileg a Route Violet. 

A vegyes szerkezetű, sátor- és konténerizált ROLE 3-as kórház a kerítéshez 
közel, kb. 50 m-re került felépítésre. A magyar szakállomány szempontjából ez 
ideális elhelyezés volt, mert az u.n. „ magyar utca” mögött épült fel. 

 Camp Warehouse légi felvéteről, jelölve a Hospital és a „ magyar utca 
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A ROLE 3  Német Kórház alaprajza 

 

Kórházi struktúra 

Az intézmény 30 klinikai ággal rendelkezett, mely minősített helyzetben 100 %-
os expanzióra, 60 ágyra történő bővítésre volt alkalmas mint humánerőforrás, mint 
infrastruktúrális tekintetben. A kórház működésének Achilles sarka az intenzív 
therápiás ágyak száma és a hozzárendelt tényleges szakmai tudástőke valamint a 
lélegeztető-gép kapacitás volt. Napi gyakorlatban  2 ICU ágy működtetésére volt 
lehetőség, ezért stratégiai jelentőséggel bírt! 
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A kórházi kórtermek az európai normáknak megfelelően nemek szerinti 
elkülönítést tett lehetővé, de vallási extremitások esetén is toleráns volt a beteg 
igényének megfelelően. 

Fertőzéses eseteknél és nemek szerinti is lehetőség volt izolálásra és 
elkülönítésre. 

A kórház szoros együttműködési körébe tartozott a MEDAVAC is, de irányítási 
rendszere autonómiát élvezett. A kórházi kapacitásához integrálódott a járóbeteg 
szakellátás : Fül-Orr-Gégészet, Szemészet, Neurológiai, Psychiátria, Bőrgyógyászat, 
Fogászat. 

A dominánsan sebészeti típusú osztályhoz röntgen osztály ( konvencionális rtg. 
felvételek, speciális rtg. felvételek, hasi USG és CT ), kémiai és mikrobiológiai 
laboratórium, vérbank, gyógyszertár és állatorvosi osztály is tartozott. 
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A dolgozat megírása idején a ROLE 3 Német Tábori Kórház orvos-állománya : 

SZAORVOSOK SZÁMA ORVOSI SPECIALITÁSOK 

4 anesthesiológus 

1 urológus sebész 

4 hasi- orthopéd- baleseti sebész 

1 mellkassebész 

1 neuro-psychiater 

1 szemész 

1 bőrgyógyász 

1 fül-orr-gégész 

1 fogorvos 

1 röntgenszakorvos 

2 laborszakorvos 

2 állatorvos 

2. Működési rend 

A kórház nemzeti összetétele : német, magyar, dán, francia, litván. 

A kórházban az ISAF erők katonáit, kapacitásbővülés esetén a civil lakosságot 
láttuk el. 

Az ügyeleti rendszert úgy állítottam össze, hogy a humánerőforráshoz képest a 
leghatékonyabb legyen, de lehetőség legyen extrém terhelés esetén is pihenésre, 
regenerálódásra. Természetesen ettől teljesen eltérő elbírálás alá esett a MASCAL –
ból (MASCAL : jelentése MASS CASUALTY, tömeges sérült ) származó sérültek 
ellátása. 

Szakma típusa-ügyelet időtartam Havi periodicitás 

Sebészeti-balesetisebészeti  48 óra egyben Havonta 4 alkalom 1 főre 

Általános belgyógyászati  24 óra Havonta 4 alkalom 1 főre 

Intenzívtherápiás ügyelet Másnaponta 24 óra Másnaponta ! 

A többnemzetiségű egészségügyi biztosítás számos előnyét hordozza magában, 
de a napi gyakorlatban számos anomália generálódik a nemzeti és kulturális 
különbözőségek miatt. 
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Ezek kiküszöbölése csak úgy volt megoldható, hogy mindenki számára elérhető 
felületen az intézmény napi működési szabályzatát tettük láthatóvá (katonai 
parancsnokkal egyeztetve !), mely az addigi félreértéseket elhárította. Írásban 
szabályozni kellett minden egyes szervezési lépést, mert ami nem került leírásra és 
ellenőrzésre az nem történt meg.  

Időpont ( óra. perc ) tevékenység 
7.30 Kórházi sorakozó 
7. 40  Orvosi konferencia (vasárnap :13.00) 
8. 30 Orvosi vizit   ( vasárnap : 17.00) 
9. 00- 12.00 Napi tevékenység ( szakambulancia, műtő, konzilium, stb.) 
12.00-13.00 Ebéd és pihenőidő 
13.00-17.00 Délutáni szakmai tevékenység 
17.00 Orvosi vizit 
A vizit minden orvosnak kötelező !  kivétel : hivatalos távollét, műtő) 
Hivatalos vizit nélkül beteget az osztályról nem lehet távoztatni! 
Minimális megfigyelési idő 24 óra! 
Fejsérült beteget ideggyógyászati vizsgálat nélkül eltávoztatni tilos! 

A kórházban alapvatően sérülteket láttunk el, a sérüléstípusok megoszlása a lőtt, 
robbanásos sérültekből állt dominánsan, de égett és közlekedési balesetből származó 
sérülteket is kezeltünk. 

Az ISAF műveleti területiről beszállított sérült katonáknál furcsa mód nem az 
u.n. harci cselekményekből származó sérülések voltak vezető számban, hanem a 
közlekedési balesetekből (szabályok be nem tartása !) illetve az egyéni 
védőfelszerelések szakszerű használatának hiányából adódó sérülések ( munkahelyi 
balesetek !). 

A civil lakosság köréből számos gyermeket szállítottak a ROLE 3-as Német 
Tábori Kórházba, de az alap sebészi beavatkozásokon túl ( fascitomia, necrectomia, 
szakszerű kötések ) nem tudtunk megfelelni az elvárásoknak, mert gyermekorvos az 
ISAF struktúrában nincs. A kezdeti intenzív-therápiás tevékenységünknek a táboron 
kívül nem tapasztaltuk meg a racionális folytatását (a gyermekek szállítása 
dominánsan az Indira Gandhi gyermekkorházba irányult ). 
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Égett csecsemő az ellátást követően 2 héttel került visszaszállításra, 
elhanyagolt   állapotban, kötéscsere nélkül. 

 

Kommunikáció – működés hatékonyság 

Az eredményes szakmai tevékenység alappillére a napi helyi és multinacionális 
szakmai egyeztetés és információcsere. Napi rendszerességgel kórházi orvosi konfe-
renciák történtek két alkalommal a kórházi betegek, problémák megvitatására (ügyele-
ti történések referálása) és megoldására. TELEMEDICINA is rendelkezésre ált. A 
röntgenfelvételek archiválása németországi központban (Koblenz) történt, de video-
konferencián referálásra kerülhettek ritka esetek is, melyhez diagnosztikus segítséget 
és therápiás javaslatokat kaptunk. Heti rendszerességgel  “ISAF Theater Meeting” 
került megszervezésre, az ISAF táboraiban (mindig máshol), ahol a heti történteket, 
klinikai ritkaságokat beszéltük meg. Ezeken a konferenciákon lehetőség volt referálni 
klinikai különlegességeket is, melyeket Power Point Presentáció formályában ismer-
tettünk. Ezeken a fórumonkon NATO Epidemiológiai adatgyűjtés eredményeit is 
bemutatták  (EPINATO), melyben felhívták a figyelmet esetleges endémiák 
lehetőségiről (Leischmaniasis) és egyes nemzetek szakmai protokolja is terítékra 
kerültek ( pl: Malária profilaxis ). A tábor orvosainak részvételéért a klinikai igazgató 
felelt. A szakmai fórumokon indirect módon bemutatásra került az ISAF-ba integráló-
dott nemzetek egészségügyi csoportjainak korosztályos keresztmetszete és szakmai 
qualifikációja is. 
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A Magyar Honvédség Egészséügyi Csoportjának szakemberei mindkét paramé-
terben előkelő helyet foglaltak el. 

 

Higienes viszonyok ellenőrzés az Ali Abat Idegsebészeti klinikán, háttérben  
Dr. Vekerdy Zoltán orvos alezredes 
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ISAF, Camp Warehouse Klinikai Igazgatói terminusban végzett szervezési feladatai 

 1.hét 2.hét 3.hét 4.hét 5.hét 6.hét 7.hét 8.hét 9.hét 10.hét 
Hétfő 

Bruder Dermatology 
Clinic+ Ali Abad 

Hospital 

elmaradt magyar, 
német 

magyar, 
német 

magyar, 
német 

magyar, 
német 

Biztonsági 
okok miatt 
elmaradt 

magyar, 
német, 
francia, 
litván 

magyar, 
német, 
francia 

magyar, 
német 

magyar, 
német 

Kedd 
Military Hospital 

elmaradt magyar, 
dán 

magyar, 
német 

elmaradt magyar, 
német 

Biztonsági 
okok miatt 
elmaradt 

elmaradt elmaradt magyar, 
német, 
litván 

elmaradt 

Szerda 
Repfrance meeting-

KAIA 

francia francia francia francia francia francia francia francia, 
magyar, 
litván, 
német 

francia francia 

Csütörtök 
Military Hospital-
Orthopedic staff 

 

francia francia, 
litván 

elmaradt francia, 
német, 
magyar 

francia, 
litván, 
magyar 

Biztonsági 
okok miatt 
elmaradt 

francia, 
litván, 
magyar, 
német 

francia, 
német 

francia, 
litván, 
magyar, 
német 

francia, 
litván, 
magyar, 
német 

Péntek 
Medical Meeting 
Camp Warehouse 

 

német, 
magyar, 
dán, 
francia, 
litván 
 

német, 
magyar, 
dán, 
francia, 
litván 

német, 
magyar, 
dán, 
francia, 
litván 

német, 
magyar, 
dán, 
francia, 
litván 

német, 
magyar, 
dán, 
francia, 
litván 

német, 
magyar, 
dán, 
francia, 
litván 

német, 
magyar, 
dán, 
francia, 
litván 

német, 
magyar, 
dán, 
francia, 
litván 

német, 
magyar, 
dán, 
francia, 
litván 

német, 
magyar, 
dán, 
francia, 
litván 

Szombat 
Theatre Surgical 

Meeting 
 

Camp Julien 
BE/HU 
ROLE 1 

KAIA 
SLO 
ROLE 1 

Camp Ware 
house 
SWE/ FIN 
ROLE 1 

US 
Embassy 
Kabul 

ISAF HQ 
GER NSE 

Biztonsági 
okok miatt 
elmaradt 

Military 
Hospital  
Kabul 

KAIA 
NL ROLE 
1 

Camp 
Invictia 

Camp 
Julien 
CAN 
ROLE 2 
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A táblázatokban részletesen ismertetem a vizitek során bemutatott kórképeket és 
a vizsgálatkérések irányát az Idegsebészeti Klinikán és a Központi katonai 
Kórházban. 

Military 
Hospital 
Kabul 

beteg 
neme 

beteg 
kora 

betegség gyanúja betegség 
kezdete 

„appointment” 
előjegyzés 
vizsgálatra 

1. fiú 16 Down-syndroma 
hasi fájdalom 

ismeretlen Gastroscopia 
CT,  ECHO 

2. férfi 44 alsó hasi fájdalom, 
székürítési 
problémák 

ismeretlen hasi CT 
 

3. férfi 55 Ismeretlen eredetű 
epilepszia 

14 éve koponya CT 

4. férfi 54 ascites, epehólyag 
tumor gyanúja 

ismeretlen hasi CT 

5. fiú 4 paraplégia 1 éve gerinc és 
medence rtg 

6. 
 

férfi 18 epilepszia 
 

ismeretlen koponya CT 

7. férfi 42 Parkinson 
szindróma 

5 éve neurológiai 
szakvizsgálat 

8. fiú 12 aplasticus anémia 1,5 évvel 
transzfúzió 
után 

speciális 
laboratóriumi 
vizsgálat-
leukémia? 

9. férfi 24 reflux oesofagitis ismeretlen nyelési 
vizsgálat-
achalasia? 

10. fiú 9 myasthenia gravis ismeretlen izom biopszia 
11. férfi 19 aplasztikus 

anaemai 
ismeretlen csontvelő 

biopszia 
Pakisztánba 
irányítva 

12. férfi 35 neurosis ismeretlen neuro-
psychiáriai 
szakvizsgálat 

13. férfi 49 jobb fül hallási 
panaszok 

ismeretlen fül-orr-gégészeti 
szakvizsgálat 

14. fiú 13 ismeretlen eredetű 
hajhulás 

ismeretlen belgyógyászati 
szakvizsgálat 
hyperthyreosis? 

15. férfi 19 pancytopenia 
(apalasztikus 
anaemia?) 

ismeretlen speciális 
laboratóriumi 
vizsgálat- 

16. férfi 25 lumbo-ischialgia 6 hónapja neurológiai 
szakvizsgálat 
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ISAF Theatre Meeting , Camp Warehouse 

 

 (Első sorban az ISAF ( holland, belga) és US Army vezető orvosai) 

A szakmai információ- cserében és szerzésben rendelkezésre állt az internet 
kapcsolat is. 

A multinacionális együttműködés eredményét mutatja, hogy lehetőség volt az 
USA által vezetett Eduring Freedom művelet egészségügyi intézményével is kapcsola-
tot kialakítani. Bagramban épített ROLE 3 amerikai tábori kórházzal is napi 
kapcsolatba kerültünk, személyesen is lehetőségem volt a Klinikai Igazgatóval egyez-
tetnem. A személyes kapcsolat a minősített helyzetek sérültellátási politikájában jelen-
tős flexibilitást eredményzetett. A kapcsolat eredményeként a kabuli Központi Kato-
nai Kórházban szerveztünk az afgán kollegák részvételével ISAF, Enduring 
Freedom közös orvoskonferenciát [4]. 

MASCAL - Mass Casualty- minősített helyzetek elhárításának szervezése 

A tábor és a kórház előre meghatározott tervvel rendelkezett szimulált és 
tényleges, éles tömeges sérültellátási szituációk felszámolására. A siker alapköve a 
hatékony koordináció volt melyet az ISAF KMNB HQ –ban helyet foglaló, központi 
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irányítási pont volt, az MRCC ( Medical Rescue Coordination Center ). Az általuk 
közölt információ alapján kezdődhetett meg a kidolgozott terv végrehajtása. Az 
információ áramlása, feed back mechanizmusa lehetővé tette, hogy a kórházi 
kapacitások célszerűen legyenek kihasználva és ne legyen discrepancia a sérültek 
létszáma és a végrehajtó képesség között. A kórház vezetése ( Katonai Parancsnok, 
Klinikai Igazgató ) MOTOROLA , AUTOKO és TETRAPOL belső rendszereken ( 
MASCAL helyzetekben a normál mobilhálózat zavarásra került ) képest volt a 
legpontosabb információkat venni és továbbítani. A MRCC , MEDAVAC és a 
ROLE 3 kórház harmonikus együttműködése tette lehetővé hogy nagy sérült 
esetszám esetén is hatékonyan tudott működni ( pl. : 2003. 06. 07. terrortámadás a 
Bundeswehr ellen) [5] . A sérültek száma összesen 35 fő volt ( 2 fő helyi afgán lakos). 
4 személy a helyszínen meghalt, 6 súlyos sérült érkezett a kórházba ( 2 fő a 
későbbiekben elhalálozott). 25 fő közepes és könnyű sérüléseket szenvedett el. 

A MASCAL helyzetek nemcsak fő munkaidőben következtek be,hanem éjszaka 
is. A MASCAL tervben foglaltak ellenére nem lehetett elérni (fegyelmezetlenség !), 
hogy a szakemberek egyszerre érkezzenek be a szolgálati helyükre, ezért a beérkezési 
sorrendnek megfelelően kapták meg az előre már begyakorolt tevékenység 
végrehajtására tényleges szolgálati helyüket. Ennek technikai alapja egy kifejlesztett 
„MASCAL CARD” rendszer volt, mely nagyon eredményesnek bizonyult. 

MASCAL szituációkban előre meghatározott pozíciók aktiválódtak, egy 
előre többszörösen begyakorolt terv alapján. A váltó állomány megérkezésekor, 
akár csak 1 személyre korlátozódott is, minden esetben begyakoroltattuk a manővert. 

A tevékenység egy jól szerkesztett humánerőforrás struktúra eredményeként volt 
hatékony. 

MASCAL manőver struktúratáblája: 

Külső Coordinátor: a kórház katonai parancsnoka. 

Belső Coordinátor: a kórház klinikai Igazgatója. 

Medical Incident Organisator. 

Medical Incident Organisator Assistant. 

Triage Doctor 1. a kórház előtti elsődleges triage sátorban 

Triage Doctor 2. a kórházi sátorban 

Shock Team 1-2 

 1 anasthesiológus 
 1 sebész 
 1 assszisztens az intenzív osztályról 



 99 

 1 asszisztens a sűrgősségi osztályról 
 

Sebészi team 1-2    ( az 1. team mindig csak franciákból állt, mert nem beszéltek 
vagy nem értettek angolul!) 

 1 sebész 
 1 műtősnő 
 1 anesthesiológus asszistens 
 1 intenzív therápiás nőver 

1 fő osztályos orvos 
ambulanciák megnyitása (3 orvos) 
diagnoszitika ( rtg,CT,UH)  

MASCAL ellátási folyamatábrája. 

 

Tevékenységünk során a Bundeswehr által rendszeresített triage kártyát 
alkalmaztuk a sérülések súlyossági fokának objektív rendszerezésére és az 
ellátásszervezés irányítására. 

A többnemzetiségű orvoscsoport a tábori munkán kívül rendszerességgel  
látogatta a helyi egészségügyi intézményeket. A Brüder Bőrgyógyászati Klinika 
mellett rendszeres vizitet tartottunk a Központi Katonai Kórházban és az Ali Abat 
Idegsebészeti Klinikán.  
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A látogatások szakmai konzultációból álltak, de az afgán kollegák főleg 
diagnosztikus segítséget vártak az ISAF erőktől. A dolgozat megírása idején 
Computer Tomográf csak a ROLE 3-as német tábori kórházban volt. A vizsgálatokat 
időrendre előjegyeztük, u.n. „ Appointment „ kiadása után szállították a beteget az 
ISAF táborba. 

Vizit az Ali Abat Idegsebészeti klinikán 

 

A táblázatokban részletesen ismertetem a vizitek során bemutatott kórképeket és 
a vizsgálatkérések irányát az Idegsebészeti Klinikán és a Központi katonai 
Kórházban. 

Military 
Hospital
Kabul 

beteg 
neme 

beteg 
kora 

betegség gyanúja betegség 
kezdete 

„appointment” 
előjegyzés 
vizsgálatra 

1. fiú 16 Down-syndroma 
hasi fájdalom 

ismeretlen Gastroscopia 
CT,  ECHO 

2. férfi 44 alsó hasi fájdlom, 
székürítési problmák 

ismeretlen hasi CT 
 

3. férfi 55 Ismeretlen eredetű 
epilepszia 

14 éve koponya CT 

4. férfi 54 ascites, epehólyag 
tumor gyanúja 

ismeretlen hasi CT 

5. fiú 4 paraplégia 1 éve gerinc és 
medence rtg 
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Military 
Hospital
Kabul 

beteg 
neme 

beteg 
kora 

betegség gyanúja betegség 
kezdete 

„appointment” 
előjegyzés 
vizsgálatra 

6. férfi  18 epilepszia 
 

ismeretlen koponya CT 

7. férfi 42 Parkinson szindróma 5 éve neurológiai 
szakvizsgálat 

8. fiú 12 aplasticus anémia 1,5 évvel 
transzfúzió
után 

speciális 
laboratóriumi 
vizsgálat 
leukémia? 

9. férfi 24 reflux oesofagitis ismeretlen nyelési vizsgálat 
achalasia? 

10. fiú 9 myasthenia gravis ismeretlen izom biopszia 

11. férfi 19 aplasztikus anaemai ismeretlen csontvelő 
biopszia 
Pakisztánba 
irányítva 

12. férfi 35 neurosis ismeretlen neuropsychiáriai 
szakvizsgálat 

13. férfi 49 jobb fül hallási 
panaszok 

ismeretlen fül-orr-gégészeti 
szakvizsgálat 

14. fiú 13 ismeretlen eredetű 
hajhulás 

ismeretlen belgyógyászati 
szakvizsgálat 
hyperthyreosis? 

15. férfi 19 pancytopenia 
(apalasztikus 
anaemia?) 

ismeretlen speciális 
laboratóriumi 
vizsgálat- 

16. férfi 25 lumbo-ischialgia 6 hónapja neurológiai 
szakvizsgálat 

17. nő 38 Raynaud syndrome 3 hónapja 
kézujj 
gangrénák 

belgyógyászati 
és érsebészeti 
szakvizsgálat 

18. nő 40 cervicalis 
spondylosis 

10 éve 
nyak és 
fejfájás 

nyaki CT, 
neurológiai 
szakvizsgálat 

19. nő 34 neurosis ismeretelen
, fejfájás, 
tachycardia 

neuropsychiáriai 
szakvizsgálat 

20. lány 17 fogíny vérzés 5 éve belgyógyászati 
szakvizsgálat 

21. lány 17 struma nodosa 1 éve, 
tachicardia
, duzzadt 
nyak 

belgyógyászati 
szakvizsgálat 
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Military 
Hospital
Kabul 

beteg 
neme 

beteg 
kora 

betegség gyanúja betegség 
kezdete 

„appointment” 
előjegyzés 
vizsgálatra 

22. nő 24 
orvosi 
egyete
mista 

cluster fejfájás 18 éve, 
koponya 
trauma 
után 

koponya CT 

23. nő 43 jobb oldali cervico-
brachialgia 

bizonytala
n ideje 

mellkas rtg-
Pancoast tumor? 
koponya CT 

24. Lány 
csecse

mő 

8 

hónap

os 

agyi atrófia nem 
fejlődik 
megfelelőe
n 

gyermekgyógyás
zati 
szakvizsgálat-
Indira Ghandi 
gyerekkórházba 
irányítjuk. 

25. nő 35 mitrális stenosis bizonytala
n 

kardiológiai 
szakvizsgálat-
szívsebészeti 
vélemény-
Isztambulba 
irányítva 

26. nő 44 obesitas, 
Hodgkin kór 
gyanúja 

bizonytala
n 

Nyirokcsomó 
biopszia, speciá-
lis szövettani 
vizsgálat 

27. nő 45 carpal-tunnel 
syndroma 

bizonytala
n 

EMG vizsgálatra 
Pakisztánba 
irányítva 

28. nő 30 calcaneus exostosis évek óta műtéti 
előjegyzés 

29. nő 37 súlyos fejfájás chronicus 
frontális 
hematoma 

Ali Abad 
idegsebészeti 
klinikára 
irányítva 

30. nő 43 chronicus 
arcüreggyulla-dás 

10 éve arcüreg CT 

31. nő 40 fájfájás,fulladás ismeretlen neurológiai 
szakvizsgálat 

32. nő 65 COPD ismeretlen légzésfunkciós 
vizsgálat 

33. lány 16 Leischmanisasis ismeretlen Bruder Bőr-
klinikára küldve  

34. lány 17 magyas vérnyomás ismeretlen hasi UH-
pheochromocy-
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Military 
Hospital
Kabul 

beteg 
neme 

beteg 
kora 

betegség gyanúja betegség 
kezdete 

„appointment” 
előjegyzés 
vizsgálatra 

toma? 
35. nő 35 struma 

nodosa+medias-
tinális komponens? 

ismeretlen nyaki és mellkasi 
CT 
+laboratóriumi 
vizsgálat 

36. lány 18 paraparesis 8 hónapja-
”family 
conflict” 

gerinc CT 

37. nő 45 hirtelen kialakult 
vakság 

1-2 napja Noor szemészeti 
Klinikára 
irányítva. 

Ali Abat 
Idegsebé

szeti 
klinika 

beteg 
neme 

beteg 
kora betegség gyanúja betegség 

kezdete 

„appointment”el
őjegyzés 

vizsgálatra 

1. fiú 11 meningitis 7 hónapja! 
láz,fejfájás,
hányás 

neurológiai 
szakvizsgálat, 
antibiotikum 
beszerzése! 

2. férfi 45 angina pectoris bizonytala
nmellkasi 
fájdalom, 
gyengeség 

kardiológiai 
szakvizsgálat 

3. férfi 35 subdurális 

hematoma 

5 napja 
súlyos 
fejsérülés 

koponya CT 

4. férfi 25 tetraparesis 1 hete 
súlyos 
nyaki 
sérülés, 6. 
nyakcsigol
ya 
összeropa-
nás 

nyaki CT-Kabul 
ambulance 
szállítja 

5. fiú 

csecse

mő 

1 vakság hirtelen koponya CT-
altatásban 
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Military 
Hospital
Kabul 

beteg 
neme 

beteg 
kora 

betegség gyanúja betegség 
kezdete 

„appointment” 
előjegyzés 
vizsgálatra 

6. férfi  20 hydrocephalus 1 hónapja 
koponyába
n talált 
tuberculom
a miatt 
műtét! 

koponya CT 

7. férfi 40 fejfájás bizonytala
n,bizony-
talan 
konvulziok
,látóideg 
atróphia 

koponya CT-
supraselláris 
agytumor? 

8. fiú 60 bal oldali 

hemiplégia 

bizonytala
n cardio-
vasculáris 
insultus 

embólia forrás 
keresés, hasi UH 

9. férfi 60 dysphagia bizonytala
n,bulbáris 
paresis? 

koponya CT 

10. férfi 65 mediastinális tumor bizonytala
n,spasticus 
paraplégia 

cervico-thoracal 
és mediastinális 
CT 

11. fiú 18 liquorhoea lőtt 
koponyasér
ülés utáni 
szebészi 
ellátás után 

koponya CT, 
fistula 
meghatározás 

12. férfi 65 cauda equine 

syndrome 

1 hete, 
súlyos 
gerinsérülé
s után, 
törése nem 
volt 

lumbo-sacralis 
CT 

13. férfi 47 paraparesis bizonytala
n, 
gerinctrau
ma után 

gerinc CT  
( Th 8-L1) 

14. férfi 42 lumbo-ischialgia bizonytala
n 

lumbal CT-
discus hernia? 
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Military 
Hospital
Kabul 

beteg 
neme 

beteg 
kora 

betegség gyanúja betegség 
kezdete 

„appointment” 
előjegyzés 
vizsgálatra 

15. férfi 14 medulloblastoma 

cerebri 

2 
hónapja,,se
bészi 
eltávolítás 
történt 

koponya CT-
recidiva? 

16. férfi 40 halláscsökkenés acut fül-orr-gégészeti 
szakvizsgálat 

17. férfi 34 lumbális discus 

hernia 

hetek óta lumbálsi gerinc 
CT 

18. férfi 34 subdurális 

hematoma 

1 hete 
koponyasér
ülése volt, 
eszméletle
n 

koponya CT 

19. férfi 24 coma vigile ismeretelen 
előzménye
k 

koponya CT 

20 férfi 23 frontális 

osteomyelitis 

2-3 
koponyműt
ét után 

koponya rtg-
radiológiai 
konzultáció 

21. nő 26 paraplégia 1 éve, 
tehessége 
előtt 
kezdődött, 
majd 
fokozódott 

neurológiai 
szakvizsgálat 

22. nő 30 ataxia, vertigo 7 hónapja, 
meningitis
e volt 

koponya CT 

23. nő 60 diabetes mellitus bizonytala
n 

Belgyógyá-szati 
szakvizsgá-lat 

24. nő 40 fejfájás bizonytala
n, pozitív 
fundoskópi
a, papilla 
oedema 

koponya CT 

25. nő  24 tetraparesis bizonytala
n,pozitív 
myelográfi
a 

nyaki CT 

26. nő 35 lumbo-ischialgia 3 hónapja lumbális CT 
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Military 
Hospital
Kabul 

beteg 
neme 

beteg 
kora 

betegség gyanúja betegség 
kezdete 

„appointment” 
előjegyzés 
vizsgálatra 

27. lány 17 tetraparesis 1 éve nyaki 
sérülés 

nyaki CT 

28. nő 55 jobb oldali 

hemiparesis 

bizonytalan, 
extrapiramid
ális 
syndroma 

koponya CT 

29. nő 36 migraine bizonytala
n 

neurológiai 
konzultáció 

30. nő  60 polyneuropáthia bizonytala
n 

k 

31. nő 22 jobb oldali 

hemiparesis 

1 éve 
koponyasér
ülés 

Koponya CT 
chronicus 
subdurális 
hematoma 

32. nő 28 lumbo-ischialgia bizonytala
n 

lumbális CT 

33. nő 32 lumbo-ischialgia bizonytala
n 

lumbális CT 

34. lány 13 súlyos fejfájás bizonytala
n 

koponya CT 

35. nő 23 hemiplégia bizonytalan, 
cerebro-
vasculáris 
inzultus-
stroke 

koponya CT, 
neurológiai 
konzultáció 

36. nő 22 súlyos fejfájás bizonytala
n 

neurológiai 
konzultáció 

 

37. 

nő 45 teraparesis bizonytala
n stroke? 

nyaki és 
koponya CT 

38. nő 55 polyneuropathia bizonytala
n 

belgyógyászati 
konzultáció 

3. Eredmények 

A többnemzetiségű egészségügyi együttműködés példás értékű eredménye a 
következő eset bemutatása. 36 éves dél-afrikai férfibeteg gyenge általános, lázas 
állapotban került műtétre.  Német fül-orr-gégész  mandula területén kialakult tályog 
gyanúja miatt műtéti feltárást végzett. Hatalmas (több liter!) , csillapíthatatlan vérzés 
miatt a magyar mellkas-sebész és anaesthesiológus a Damage Control Surgery 
alapelveit alkalmazva a beteget stabil állapotba hozta (a sérült szervet  „biológiai „ 
stabilizálta , légúti stabil helyzet) , majd a német MEDAVAC a kabuli reptérre 
szállíttatta. Ezt követően légi evakuáció történt Üzbegisztán, Termez érintésével a 
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németországi Koblenzbe. A sérült nyaki eret itt ellátták, majd a beteget stabil keringési 
és légzési állapotban rehabilitációs kezelésre irányították. 
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Légi evakuáció Üzbegisztán, Termez érintésével Németországba, Koblenzbe 

 

A közvetlen szakmai konzultációkon felül vezetési tanácsadásra is sort 
kerítettünk, mert fő elképzelésünk az volt, hogy az egészségügyi ellátás támogatását 
az ISAF táboron belül minimalizálni kell [6], mert csak így érhető el hogy a helyi 
struktúra is kialakul és minőségi változások is bekövetkeznek. Eszközökkel is 
segítettük az intézményeket. Egy alkalommal a Dán Kormány által ajándékozott 
idegsebészeti speciális gerincstabilizáló rendszert adományoztunk az Ali Abat 
Idegsebészeti Klinikának.  

Ali Abat Idegsebészti Klinika Igazgatója, Dr. Pirzard vezető idegsebész, Dánia 
képviselője és a vezető állomány 
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Az ISAF afganisztáni elismertségét mutatja , hogy Hamid Karsai Elnök Úr 
időnként meginvitálja rezidenciájára a közreműködő erők képviselőit. 

Látogatás az elnöki palotában. Német- magyar- dán küldöttség. 

 

A Klinikai Igazgató hatáskörébe tartozott az elhalálozott katonák földi 
maradványainak időleges tárolásának biztosítása, valamint a civil, Kabulban dolgozó 
elhalálozott külföldi személyek igazságügyi orvostani vizsgálatának megkezdése, 
fotódokumentáció rögzítése és a szállítás megszervezése. 

 Cadaver hűtőkonténer az  izolációs kerítésen belül. 
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Ajánlás 

Az egységes protokollok hiánya a sürgősségi ellátásban a különböző 
nemzeteknél markánsan jelentkezik, nincs ATLS egységesített, standardizált képzés. 
Egységes NATO szabványosított prokollokat kell alkotni. Sürgősségi helyzetekben a 
kommunikációs anomáliák markánsan jelentkeznek, ezért egységesített (szak)nyelvi 
képzés lenne időszerű. 

A hosszabb misszióvállalás, az együttlét monotonitása negatívan hat, a 
csapatmunka hiányossága szembetűnő, nem eléggé hatékony. Minden részvevőnek 
meg kell ismerni, hogy mi a feladat és  a csapatmunka hatékonyságának a záloga. A 
csoport minden tagja más tudás és gyakorlati szinten van, ezért hatékonyságát a 
leggyengébb láncszem határozza meg. Egységesített tudás és gyakorlat szükséges. Az 
egészségügyi dokumentációért a kórház vezető nemzete a felelős, de ennek felelős 
felhasználása csak ismeretek és gyakorlat birtokában várható el, egységesített NATO 
kórházi adatkezelés javasolt. 

Az ellátás sebességet jelentősen lassítja a képalkotó eljárások rendszere. A 
különböző nemzetek orvosai között a megfelelő műtéti technika kiválasztásában 
számos diskrepancia van, ezért a sérülések standardizált ellátási rendszere lenne 
irányadó. Az intenzív-therápiás gyakorlatban is hasonló elemek jelentkeznek, főleg az 
általános ápolástanban. A humánerőforrás ezen szintjén is standardizálás a jövő útja. 

 A jövőben az ajánlások között is szereplő oktatási standardok, standardizált 
oktatóprogramok és training-centrumok ( pl : Kiválósági Központ ), check listek és a 
valós minőségi anomáliák feltárására auditálás és quality control az irányadó. 

Összefoglalás 

A kabuli Camp Warehousbe telepített ROLE 3- as Német Tábori Kórház az 
elmúlt évek alatt felszámolásra került. Fokozatosan csökkentették az 
infrastruktúráját és kapacitását. Ezzel párhuzamosan áttelepítésre került Mazar 
e Sharifba. A magyar egészségügyi szakállomány továbbra is a német ROLE 3-as 
kórház oszlopos tagja, időnként Franciaország küld szakembert az intézménybe  
(idegsebész).  

Sajnálatos és tény, hogy az elmúlt évek alatt megszűnt az a törekvés, hogy a 
magyar szakember kerüljön a Klinikai Igazgató pozícióba. A kabuli évek 
bizonyították, hogy a tudunk eredményesen együttműködni a többnemzetiségű 
rendszerben. 

A Klinikai Igazgatói megbízatás lejárta után javaslatot lehetett tenni a 
beosztást ellátó következő nemzetre. Az általam javasolt ország Litvánia volt, a 
beosztást megkapták, és az utód- kolléga kinevezésre került. 
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Forrás: 

1. http://www.nato.int/docu/review/2003/issue2/hungarian/art3_pr.html. 

2. http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Biztonsagpoli

tika/Magyarorszag_a_NATOban/. 

3. http://www.hm.gov.hu/hirek/kulfoldi_hirek/perzselo_szemek_az_ensz-

palotaban. 

4. http://www.google.hu/search?q=ISAF%2CROLE+3+field+hospital%2Ckab

ul&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a. 

5. http://mhtt.eu/hadtudomany/2008/3_4/12_15.pdf . 

6. Committee of the Chiefs of military Medical Services in NATO, 

Medical Corps 1. 2009  page 14-19.  
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