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Nr. 4036403640364036 din 28.12.2012

BILANBILANBILANBILANŢŢŢŢULULULUL ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITĂŢĂŢĂŢĂŢIIIIIIII S.A.J.-BNS.A.J.-BNS.A.J.-BNS.A.J.-BN
ÎÎÎÎNNNNPERIOADAPERIOADAPERIOADAPERIOADA SSSSĂĂĂĂRBRBRBRBĂĂĂĂTORILORTORILORTORILORTORILORDEDEDEDE CRCRCRCRĂĂĂĂCIUNCIUNCIUNCIUN

Dispeceratul Medical Judeţean Integrat SAJ-ISU Bistriţa-Năsăud a înregistrat în
perioada 24 decembrie - 26 decembrie 2012 un număr total de 312312312312 solicitări(104
solicitări/24 ore). Din acest volum de solicitări un procent de 78,85%78,85%78,85%78,85% a fost deservit de
echipajele SAJ-BN restul de 21,15%21,15%21,15%21,15% a fost alocat echipajelor SMURD-BN.

Faţă de perioada similară a anului 2011, volumul general al activităţii a crescut cu
25,80%.25,80%.25,80%.25,80%. Volumul maxim de activitate a fost înregistrat în noaptea de 24/25 decembrie
2012 când au fost deservite de echipajele de intervenţie SAJ si SMURD un număr de
67solicit67solicit67solicit67solicităăăăriririri în 12 ore.

Faţă de media cotidiană, înregistrată în trimestrul III. 2012 (60,05 solicitări/24 ore),
în perioada Crăciunului media volumului de activitate aaaa crescutcrescutcrescutcrescut cucucucu 73,18%.73,18%.73,18%.73,18%.

ÎÎÎÎnnnn datadatadatadata dededede 24242424 decembriedecembriedecembriedecembrie 2012201220122012 ,au fost înregistrate 117 solicitări (50 pe tura de zi si
67 pe tura de noapte). Creşterea globală faţă de o zi normală de lucru (cu 60,05 solicitări/24
ore) este de 94,83%.94,83%.94,83%.94,83%.

ÎÎÎÎnnnn datadatadatadata dededede 25252525 decembriedecembriedecembriedecembrie 2012201220122012 ,au fost înregistrate 98 solicitări (47 pe tura de zi si
51 pe tura de noapte). Creşterea globală faţă de o zi normală de lucru (cu 60,05 solicitări/24
ore) este de 63,19%.63,19%.63,19%.63,19%.

ÎÎÎÎnnnn datadatadatadata dededede 26262626 decembriedecembriedecembriedecembrie 2012201220122012, au fost înregistrate 97 solicitări (48 pe tura de zi si
49 pe tura de noapte). Creşterea globală faţă de o zi normală de lucru (cu 60,05 solicitări/24
ore) este de 61,53%.61,53%.61,53%.61,53%.

Evenimentele deosebite înregistrate în această perioadă au fost mai rare,
predominând în general afecţiunile medicale, consumul de alcool şi agresiunile. Au fost
înregistrate şi :

- 3 persoane căzute din cauza gheţii
- 1 hipotermic, caz social
- 1 accident de tren în gara din Năsăud, cu victima decedată
- 1 accident rutier în Tiha Bârgăului, cu victima decedată
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