Fetiță în comă, ținută cu orele în UPU. Ambulanța a ratat întâlnirea
cu elicopterul SMURD
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Fetița în comă după ce tatăl ei, băut, s-a răsturnat cu maşina în Vâlcea, a fost ținută cu
orele în UPU. Ambulanţa Vâlcea a ratat „întâlnirea” cu elicopterul SMURD trimis să preia
copila. „Durează până pregăteşti un astfel de caz”, spune purtătorul de cuvânt al SAJ
Vâlcea.

Fata de 11 ani a fost grav rănită, sâmbătă după-amiaza, în urma unui accident rutier provocat
chiar de tatăl ei, care s-a urcat băut la volan. În urma impactului, fetiţa a intrat în comă de gradul
3, spun autorităţile din Vâlcea, iar la faţa locului a fost solicitat un elicopter SMURD.
Elicopterul SMURD Craiova a ajuns la Vâlcea, dar a făcut cale-ntoarsă fără pacient. Cristina
Geormăneanu, medicul de gardă de la SMURD Craiova, a declarat, pentru MEDIAFAX, că
ambulanţa nu a ajuns la locul stabilit de întâlnire, iar elicopterul a decolat după 10 minute de
aşteptare pentru că apunea soarele.
„Elicopterul SMURD a fost solicitat pentru accidentul de la Govora, cu un pacient copil
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de aproximativ 10 ani, în stare gravă. În zbor, am fost redirecţionaţi către Râmnicu Vâlcea
pentru a ne întâlni cu echipajul SAJ Vâlcea care a preluat copilul de la locul accidentului.
Elicopterul a decolat de pe Aeroportul Craiova la ora 16.03. La Râmnicu Vâlcea am
aterizat la 16.38 şi la ora 16.48 am decolat, fără pacient la bord, întrucât echipajul
Ambulanţei nu ajunsese cu pacientul la locul de întâlnire stabilit. (...) Conform
reglementărilor în vigoare, elicopterul SMURD aterizează şi decolează, după apusul
soarelui, de pe aeroport pe aeroport. La Râmnicu Vâlcea nu este aeroport, este un punct
de aterizare”, a spus Cristina Geormăneanu.
Reprezentanţii SAJ Vâlcea au declarat, pentru MEDIAFAX, că timpul de întâlnire a fost foarte
scurt, iar ambualnţa nu a putut ajunge la timp din cauza gravităţii cazului, dar şi a drumurilor
proaste şi aglomerate.
„Li s-a dat un timp foarte scurt în care trebuiau să ajungă pentru că apunea soarele.
Gravitatea cazului.... durează până pregăteşti un astfel de caz şi colegii mei nu s-au
încadrat în cele 10-20 de minute, aşa că au ratat întâlnirea cu elicopterul. La politrauma
pe care o are pacientul şi la TCC-ul ăsta grav, oricât ai vrea să conduci de repede,
drumurile sunt cum sunt, circulaţia este cum este... nu te poţi încadra în acel interval
care ţi se dă, tot timpul. N-au reuşit să se sincronizeze, fiind timpul prea scurt”, a spus
Adrian Popescu, purtătorul de cuvânt SAJ Vâlcea.
Potrivit acestuia, s-a căutat o altă soluție pentru transportarea pacientei la București, pe şosea.
Serviciul de Ambulanţă Vâlcea nu are, însă, o ambulanţă potrivită, aşa că, s-a cerut în judeţele
învecinate o maşină dotată cu terapie-intensivă mobilă.
„Ambulanţa Vâlcea nu are maşină cu terapie intensivă mobilă. SAJ Vâlcea are doar
ambulanţe tip C2. C1 sau terapie intensivă mobilă e maximum posibil în materie de
transport terestru. Nu avem aşa ceva”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Adrian Popescu.
Potrivit managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Dan Ponoran, fetiţa a plecat, în
cele din urmă, cu o ambulanţă spre Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni din Bucureşti.
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