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Nesecret
BILANŢ ACTIVITATE OPERATIVĂ
minivacanța de Paște 2018

În acest an perioada minivacanța de Paște (06 apr. 2018, ora 07.00 – 10 apr. 2018, ora 07.00) a
fost o perioadă relativ calmă.
Astfel, în această perioadă SAJ-BN a asigurat activitate pe tură de 12 ore/județ cu:
• 1 echipaj tip C2, cu medic,
• 8-9 echipaje tip B2 (cu asistent medical)
• 1 echipaj consultații la domiciliu (cu medic)
completat de echipajele din cadrul SMURD (1 echipaj TIM și 6 echipaje EPA).
În cele 4 zile (8 ture de 12 ore) Dispeceratul Medical Județean Integrat ISU-SAJ a preluat și tratat
un număr de 438 solicitări care au fost alocate în procent de 73,3% echipajelor SAJ și în procent de
26,7% echipajelor SMURD. (+ 31,3% comparativ cu Paste 2017 și scădere cu 6,6% față de Revelion 2017)
Analizând aceste solicitări, constatăm că:
➢ 414 (94,5%) urgențe medico-chirurgicale, din care:
▪ 297 misiuni (67,8%) au fost deservite de echipajele SAJ;
▪ 117 misiuni (26,7%) au fost alocate echipajelor SMURD;
➢ 24 (5,4%) consultații la domiciliu, deservite de echipajul ACD din cadrul SAJ.
Media intervențiilor, pe tură de 12 ore, a fost de 54,75 misiuni (+8,4% comparativ cu Paste 2017
și scădere cu 6,7% comparativ cu Revelion 2017).
Vârful activității a fost înregistrat în tura de zi din 09.04.2018, intervalul orar 07.00 – 19.00, când
s-a asigurat managementul integrat al unui număr de 81 solicitări /12 ore.
Cazuistica a fost cea specifică sezonului, cu multiple afecțiuni digestive, decompensări ale bolilor
cronice, urmări ale consumului de alcool etc.
Nici în aceste zile nu au lipsit nici incidentele deosebite, dintre care cea mai semnificativă a fost
accidentul rutier din localitatea Dobric, din seara zilei de 07 aprilie 2018, soldat cu 4 victime (între 15-20
ani), din care 1 încarcerată.
Responsabil informații publice, as. Ciprian Păcurar
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