
In coma pentru o banana
in anul 2011, medicii au fost nevoiti sa ajunga la un caz de urgenta cu caruta. Micuta Carmen, in varsta de
numai 3 ani a tras dulapul peste ea in incercarea de a lua o banana. Starea copilului este deosebit de
grava. Drumul impracticabil a facut ca echipajele SMURD sa nu poata ajunge in zona fermei de animale
de la Buia, unde fetita locuia impreuna cu parintii si cu doi frati, dintre care unul de nici un an. Medicii au
solicitat elicopterul, dar era la un alt caz. Apoi a fost solicitata interventia Salvamontului, singurul care ar
fi putut ajunge in astfel de zone, pentru ca, in final, fratele copilului sa coboare cu micuta in brate pana la
medici, speriat ca isi va pierde sora. Desi interventia SMURD-ului in zona a fost extrem de dificila ei au
acordat primul ajutor copilului, care acum este internat la spital. Starea sa este, insa, critica. Micuta este in
coma. 
  
  Drama in familia Lacatus 
  
  Mama fetitei framanta atunci cand s-a intamplat tragedia. Tatal era plecat in sat, iar baiatul cel mare,
Gheorghe, era afara, la animale. Familia are grija de o ferma de animale in zona Buia. Coboara rar in sat,
pentru ca drumul este greu. Trebuie sa treaca un rau. Cel care se duce cel mai des este tatal copiilor.
Mama trebuie sa aiba grija de copii. Cel mai mic nici nu a implinit un an. De dimineata, mama nu a fost
atenta cateva secunde la ce face Carmen. Fetita de 3 ani s-a intins sa isi ia o banana de pe dulap. Asa s-a
produs tragedia. Copila s-a agatat de dulap si l-a tras peste ea. "Mama framanta, eu eram la animale. Şi ea
s-a intins dupa o banana. A cazut dulapul, dar nu a cazut chiar pe ea. Pe langa ea. A atins-o probabil. E
palita rau. Ne-am speriat, ca ii curgea sange pe gura, prin urechi. Era un dulap de scandura ", a spus
Gheorghe Lacatus, fratele micutei. 
  
  Doar el a venit cu copilul la spital. Mama a trebuit sa ramana la ferma, iar tatal a coborat in sat sa il
anunte pe proprietarul fermei. Tot Gheorghe a dus copila pana la echipajul de medici. "Am sunat la
Salvare. Dar ei nu puteau ajunge. Au incercat sa ajunga cu caruta, Dar nu s-a putut. Am dus-o eu pana la
ei acolo, peste rau. Ca am trecut raul ca sa ajung la medici. M-am speriat cand am vazut ca ii curge sange
si am dus-o eu pe brate. Salvarea nu ar fi ajuns pana acolo ", a povestit Gheorghe. 
  
  Drum impracticabil 
  
  Drumul din Buia pana la ferma de animale este impracticabil, lucru confirmat si de reprezentantii
Salvamont. "Am fost solicitati sa venim in sprijinul unui echipaj SMURD Sibiu pentru a duce un copil
accidentat dintr-o zona foarte, foarte greu accesibila. Cu masinile SMURD nu au putut intra in zona.
Drumul era impracticabil ", a spus seful Salvamont, Adrian David. 
  
  Fetita este in coma 
  
  Medicii SMURD au facut tot ce a fost posibil pentru fetita. Un localnic a pus la dispozitia echipajului
SMRUD o caruta. Asa s-au dus medicii in intampinarea fratelui disperat care isi purta pe brate sora de
numai 3 ani, plina de sange si in stare de inconstienta. "Foarte greu am ajuns. Am mers si cu o caruta si
apoi am solicitat masina de la Salvamont. Initial am solicitat elicopterul, dar nu a fost disponibil. Era la o
alta interventie. Am ajuns cu masina de la Salvamont. Am gasit copilul inconstient, cu un traumatism
cranio-cerebral sever, stabil hemodinamic si respirator. in urma examenului CT s-a constatat ca are o
hemoragie subarahnoidiana ", a spus dr. Mirela Badescu, specialist de Urgenta in cadrul SMURD
Sibiu. 
  
  Fetita va ramane internata in cadrul Sectiei Neurochirurgie. Deocamdata nu se pune problema unei
interventii chirurgicale. "La Unitatea Primiri Urgente a ajuns o fetita de 3 ani, din localitatea Buia, care
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a suferit un traumatism cranio-cerebral acut sever, coma de gradul 2 si hemoragie subarahnoidiana.
Pacienta a primit ingrijiri medicale si a ramas internata in cadrul Sectiei Clinice Neurochirurgie -ATI
pentru supraveghere si tratament de specialitate. Starea ei este stabila, pacienta nu necesita interventie
chirurgicala ", a spus Raluca Pusca, purtator de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta.
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