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BILANŢ ACTIVITATE
perioada 01-06 mai 2013

În perioada „minivacanţei” de 1 Mai şi Sfintelor Sărbători Pascale au asigurat servici
un număr de 6 echipaje tip C2 cu medic (1echipaj/tură de 12 ore/judeţ), 101 echipaje tip B
cu asistent medical (8.41echipaje/tură de 12 ore/judeţ) şi 8 echipaje consultaţii la domiciliu
(0.66 echipaje/tură de 12 ore/judeţ).
Pentru a asigura acest efectiv, au fost luate măsuri de suplimentare, fiind suspendate
concediile de odihnă, turele libere şi recuperările din această perioadă pentru personalul de
intervenţie.
În Dispeceratul Medical Judeţean Integrat ISU-SAJ în această perioadă au fost
înregistrate un număr de 488 solicitări, din care:
- 467 urgenţe medico-chirurgicale
- 21 consultaţii la domiciliu.
Din volumul total de activitate 74.79% a fost alocate echipajelor de urgenţă din cadrul
SAJ-BN, 20.90% echipajelor de urgenţă SMURD iar 4.30% echipajelor de consultaţii la
domiciliu din cadrul SAJ-BN.
Media intervenţiilor pe cele 6 zile a fost de 81,33 solicitări/24 ore, vârful activităţii
înregistrându-se în data de 6.mai.2013, în intervalul orara 07-19, când au fost înregistrate şi
deservite 75 solicitări de urgenţă/12 ore.
În aceste zile nu au lipsit nici incidentele deosebite din cazuistică, înregistrându-se:
- 5 accidente rutiere, dintre care cel mai grav, soldat cu 4 victime tinere, dintre
care 2 decedate, a fost cel din noaptea de 5/6 mai.2013, din localitate Monariu
- 3 tentative de suicid
- 3 agresiuni
- 1 minor de 16 ani găsit în stop cardio-respirator, în localitatea Poiana Ilvei
Comparând valorile înregistrate în 2013 cu media activităţii din perioada pascală a
anilor trecuţi, se observă că faţă de anul 2012 volumul de activitate a crescut cu 19.77%, iar
faţă de anul 2011 creşterea este de 12.70%.
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