
Om al strazii, mort din cauza gerului
Gerul a facut prima victima la Sibiu. Un barbat de 80 de ani a fost gasit, miercuri dimineata, inghetat, in
zona Depoului CFR. Se pare ca barbatul nu avea unde sa stea si era un obisnuit al strazii. "A fost un apel
pe 112 in jurul orei 10. Un echipaj SMURD a fost la fata locului, pentru a-i acorda primul ajutor
victimei. Pacientul era in stop cardio-respirator si soc hipotermic ", a spus Silviu Albisor, purtatorul de
cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu.
  
  Barbatul de 80 de ani a fost dus imediat la Unitatea de Primiri Urgente, unde au fost continuate
manevrele de salvare. Medicii nu au reusit, insa, sa il mentina foarte mult timp in viata, deoarece
suferintele cauzate de ger erau mult prea avansate. 
  
  A fugit din UPU inainte de a muri inghetat
  
  Barbatul de 80 de ani, care a murit miercuri este unul dintre cazurile cunoscute atat de medicii de pe
Ambulanta, cat si de cei din spital. De multe ori el a fost dus la spital, dar de fiecare data prefera sa se
intoarca in strada. Asa s-a intamplat si miercuri. Potrivit directorului Serviciului Judetean de Ambulanta
Sibiu, dr. Ovidiu Luca, barbatul care a murit la UPU a fost dus la spital in cursul noptii, dar a plecat
imediat ce s-a mai incalzit. S-a intors acolo de unde fusese luat de ambulantieri si unde, de altfel, a fost
luat in soc hipotemic si stop cardio-respirator. 
  
  Serviciul Judetean de Ambulanta cauta, de mai bine de aproape doua saptamani oameni ai strazii pentru
a nu cadea victime ale frigului de afara. Din 27 ianuarie, pana miercuri noaptea, au fost luate din strada 37
de persoane. Cei mai multi au fost gasiti in 31 ianuarie - 8 cazuri. in noptile de 2 si 3 februarie, 4 oameni
ai strazii au fost dusi la spital cu hipotermie.
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