
Incendiu la Cisnadie
O femeie de 82 de ani din Cisnadie se lupta pentru viața, la Terapie Intensiva. Are arsuri de gradele II și
III pe o treime din corp. Batrana a ajuns in coma la spital in urma unui incendiu care a izbucnit noaptea
trecuta la o casa din Cisnadie. Femeia nu ar fi scapat fara ajutorul pompierilor.
  
  Cand au ajuns pompierii militari, flacarile blocasera deja trecerea catre batrana care leșinase in casa. A
fost scoasa, insa, rapid pe fereastra. intre timp, un alt echipaj acorda ingrijiri medicale soțului femeii de 82
de ani și unei vecine.
  
  Imobilul care a ars noaptea trecuta la Cisnadie avea doua apartamente. Dintr-unul, proprietara a ieșit
singura. La fel și vecinul ei. insa soția lui, femeia care a suferit cel mai mult in urma incendiului, nu a
reușit și a leșinat din cauza fumului dens. 
  
  Din primele date, se pare ca incendiul a izbucnit din cauza unor improvizații la sistemul de incalzire.
Pompierii din Sibiu și Cisnadie au intervenit cu 4 autospeciale cu apa și spuma și doar așa au lichidat
incendiul.
  
  Medicii de la Spitalul Clinic Județean Sibiu au grija acum de cele trei persoane ranite in incendiu.
Batrana de 82 de ani este, insa, in stare critica. "La Unitatea de Primiri Urgențe au fost aduse trei
persoane - un barbat și doua femei- cu arsuri in urma unui incendiu. Una dintre paciente, in varsta de 82
de ani a ajuns in coma, intoxicata cu fum și cu arsuri de gradele II și III pe 30 la suta din suprafața
corporala: pe fața, cai respiratorii superioare, membre superioare și regiunea dorsala. Aceasta a primit
ingrijiri medicale și a fost internata in cadrul Secției Chirurgie Plastica - ATI, starea sa fiind grava.
Pacientul in varsta de 65 de ani a suferit arsuri de gradele II și III pe 12 la suta din suprafața corporala, la
nivelul regiunii cervicale posterioare, fața, mana stanga și cai respiratorii superioare. Acesta a primit
ingrijiri medicale și a fost internat in cadrul Secției Chirurgie Plastica. Cealalta pacienta, care prezenta
arsuri de gradul II la nivelul feței și mainilor a primit ingrijiri medicale și a refuzat internarea", a spus
Raluca Pușca, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu.
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