ŢĂ JUDE
ŢEAN BISTRI
ŢA – NĂSĂUD
SERVICIUL DE AMBULAN
AMBULANŢĂ
JUDEŢ
BISTRIŢ
Operator de date cu caracter personal înreg. la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 26598
Bistriţa, str. Ghinzii nr. 26A, tel/fax: +40-263-217.055;
secretariat@ambulantabistritanasaud.ro ; www.ambulantabistritanasaud.ro

Nr. 08 din 03.01. 2013

ŢUL ACTIVIT
ĂŢ
II S.A.J.-BN
BILAN
BILANŢ
ACTIVITĂŢ
ĂŢII
ÎN PERIOADA REVELIONULUI ŞI ANULUI NOU

Dispeceratul Medical Judeţean Integrat SAJ-ISU Bistriţa-Năsăud a înregistrat în
medie de
perioada 31decembrie 2012 - 2 ianuarie 2013 un număr total de 250 solicitări(medie
ări/tura de 12 ore
50 solicit
solicită
ore). Din acest volum de solicitări un procent de 76% a fost
deservit de echipajele SAJ-BN restul de 24% a fost alocat echipajelor SMURD-BN.
Faţă de perioada similară a anului 2011, volumul general al activităţii a crescut cu
7,29%%. Volumul maxim de activitate a fost înregistrat în ziua de 01ianuarie 2013 când
fost înregistrare 67 solicitări/tura de 12 ore.
Faţă de media cotidiană, înregistrată în trimestrul III. 2012 (60,05 solicitări/24 ore),
în perioada Revelionului şi Anului Nou media volumului de activitate a crescut cu 66,7%.
În noaptea de 31.12.2012 , au fost înregistrate 66 solicit
ări
solicită
ri. Nu au lipsit nici
incidentele speciale, fiind asistate 2 cazuri de agresiune (Tureac şi Bichigiu) şi 4 cazuri de
persoane căzute în loc public, pe fondul consumului de alcool.
ări (67 pe tura de zi si 29
În data de 01 ianuarie 2013 ,au fost înregistrate 96 solicit
solicită
pe tura de noapte). Creşterea globală faţă de o zi normală de lucru (cu 60,05 solicitări/24
ore) este de 59,86%.
ări (56 pe tura de zi si 32
În data de 02 ianuarie 2013
2013, au fost înregistrate 88 solicit
solicită
pe tura de noapte). Creşterea globală faţă de o zi normală de lucru (cu 60,05 solicitări/24
ore) este de 45,54%.
Evenimentele deosebite înregistrate în această perioadă au fost mai rare,
predominând în general afecţiunile medicale, consumul de alcool şi agresiunile.
A fost înregistrat şi un accident rutier cu o victimă în data de 02.01.2013, în
localitatea Dumitra.
Cel mai emoţionant incident s-a petrecut în noaptea de Revelion, în jurul orei 00.30,
când asistentul coordonator din Dispeceratul Medical Judeţean Integrat a ajutat să vină pe
lume, prin convorbire telefonică, a primului nou născut din anul 2013 în Bistriţa-Năsăud.
Acţiunea a fost dificilă deoarece era vorba de o mamă minoră, cu naştere prematură la 7
luni cu făt de greutate mică (1450 gr), într-un anturaj cu resurse precare despre care
informaţiile erau minime. Prin prezenţă de spirit şi experienţă, asistenta coordonatoare a
reuşit să stabilească o comunicare eficientă cu anturajul, i-a ghidat cum să se organizeze şi
cum să procedeze ca venirea pe lume a micuţei să fie cât mai simplă şi cât mai sigură, fără
complicaţii. Finalul a fost fericit, atât micuţa cât şi mama au trecut această încercare cu bine,
ajungând ulterior în stare bună la spital cu ambulanţa.
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