
5 raniti grav intr-un accident langa Medias
Accident ingrozitor sambata seara pe Drumul National 14, aproape de intrarea in Brateiu. 6 oameni si-au
vazut moartea cu ochii, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de un pom de pe marginea
drumului. La volan se afla o medieseanca de 39 de ani, care se indrepta spre municipiul de pe Tarnava
Mare. Cel mai probabil, din cauza vitezei a pierdut controlul volanului, a iesit de pe sosea si a intrat
direct in pom. Impactul a fost devastator. Motorul masinii a zburat pur si simplu la peste 10 metri de
autoturism, masina a fost distrusa in totalitate, iar 5 din cei 6 pasageri din masina au fost raniti grav. La
locul nenorocirii au ajuns mai multe ambulante si echipaje SMURD de la Medias si Dumbraveni, pentru
acordarea primului ajutor victimelor. De asemenea, si un echipaj de la Descarcerare a lucrat minute bune
pentru scoaterea a doua persoane prinse intre fiarele masinii distruse. "Am fost solicitati pentru a
interveni la un accident rutier soldat cu 5 victime. Cand am ajuns la locul accidentului, am intervenit
pentru scoaterea a doua persoane care mai erau inca in masina. Interventia a fost una foarte grea ", a spus
plutonierul Mihai Parvu, ajutorul sefului Garzii de Interventie a Detasamentului de Pompieri Medias. 
  
  Femeia aflata la volanului Volkswagen-ului a fost transportata la spitalul din Targu Mures in stare
grava, cu amputatie la unul dintre picioare si alte traumatisme. Ceilalti 5 raniti au ajuns la Spitalul
Municipal Medias, iar dupa ce au fost examinati de medicul de garda din cadrul Compartimentului de
Primire Urgente si de un chirurg, s-a decis transferarea lor la Spitalul Clinic Judetean Sibiu. "La Unitatea
de Primire Urgente au ajuns 5 victime, 2 femei si 3 barbati. Una dintre femei este in stare grava, cu o
fractura de femur, cu suspiciune clinica de fractura de clavicula stanga, un traumatism cranio-cerebral cu
pierdere de cunostinta. A doua femeie este policontuzionata, cu fracturi multiple la nivelul hemitoracelui
stang, are 6 coaste fracturate si traumatism cranio-cerebral cu pierdere de cunostinta. Doi dintre barbati
prezentau traumatisme cranio-cerebrale cu pierdere de cunostinta, contuzii multiple, unul dintre ei
prezenta plagi la nivelul fetei care au fost suturate. Ambii barbati vor fi si ei trimisi la Sibiu. Al treilea
barbat prezinta contuzii la nivelul toracelui, cu o escoriatie la nivelul umarului drept si al soldului, care nu
pun probleme deosebite din punct de vedere medical ", a spus medicul primar chirurg Decebal Gruion,
seful sectiei Chirurgie din cadrul Spitalului Municipal Medias. 
  
  Cercetarile politistilor rutieri din Medias nu lasa loc de interpretari. Vinovata de producerea accidentului
este femeia care conducea autoturismul Volkswagen. "in data de 21 mai 2011 in jurul orei 23.45, o
persoana de sex feminin in varsta de 39 de ani din municipiul Medias, in timp ce conducea un autoturism
Volkswagen Golf pe Drumul National 14 dinspre Sighisoara spre municipiul Medias, la kilometrul
63+500 de metri, pe fondul vitezei excesive a pierdut controlul volanului si a parasit partea carosabila
izbindu-se violent de un copac de pe marginea drumului. in urma accidentului a rezultat vatamarea
corporala a conducatoarei auto si a altor 5 pasageri din autoturism ", a spus inspectorul principal Ion
Mogosan, seful Politiei Rutiere Medias. 
  
  Lucratorii de la circulatie au deschis un dosar de cercetare pentru a stabili toate imprejurarile in care s-a
produs tragedia de pe Drumul National 14.
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