
Preotul a intrat cu masina in gardul unei case
O familie din Cartisoara a trecut printr-o sperietura grozava, ieri, in jurul pranzului. O masina a intrat la
ei in curte, rupand gardul. Proprietara casei s-a speriat de la bubuitura, dar cel mai mult au trecut-o fiorii
cand a vazut ca la volan era preotul din Sarata, un sat din apropiere, care a suferit un accident vascular in
timp ce sofa. Preotul nu a mai putut controla masina, care s-a oprit in gardul oamenilor. O ambulanta
SMURD l-a transportat de urgenta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu. 
  
  Au crezut ca preotul a murit 
  
  Membrii familiei care a avut de suferit de pe urma accidentului au spus ca s-au speriat mai mult de
bubuitura puternica si de ceea ce a patit preotul. "Eram in curte cand s-a intamplat. M-am speriat cand a
bubuit. Şi apoi mai tare m-am speriat cand l-am vazut pe parintele. Am crezut ca a murit. A miscat putin
mana si gata. Atunci m-am speriat cel mai tare", a spus proprietara casei. 
  
  Şi politistii ajunsi la fata locului spun ca accidentul s-a petrecut pentru ca soferului i s-a facut rau la
volan. "Se pare ca pe fondul unor afectiuni medicale, conducatorul autoturismului a pierdut controlul
asupra directiei si a lovit poarta. Şoferul a fost transportat la spital unde i se acorda ingrijiri pentru
problemele medicale pe care le cunostea", a declarat agentul sef Gheorghe Ştefan, din cadrul Politiei
Rutiere Sibiu. 
  
  Şi-a pierdut cunostinta 
  
  Preotul care conducea masina a pierdut controlul asupra volanului, pe fondul unor afectiuni medicale
mai vechi. in urma cu cativa ani, barbatul a suferit o interventie chirurgicala pe cord, pentru a i se aplica o
proteza aortica. Medicii din Unitatea de Primiri Urgente i-au acordat barbatului de 49 de ani primele
ingrijiri medicale. "La Unitatea Primiri Urgente a fost adus un pacient in varsta de 49 de ani, implicat
intr-un accident rutier. Pacientul, cu antecedente cardiace, avand o proteza aortica, se pare ca a suferit un
accident vascular ischemic tranzitoriu, adica si-a pierdut cunostinta. in prezent, starea pacientului este
stabila, acesta a ramas sub supraveghere medicala pentru investigatii suplimentare si consult de
specialitate", a spus Raluca Pusca, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean Sibiu. 
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