S-a dus pe propriile picioare la spital si a iesit in cosciug
"Mi l-au bagat in sicriu pe baiat "

Nicolae Barsan, tatal tanarului care si-a gasit sfarsitul in spital spune ca baiatul il ajuta sa schimbe un
geam spart si s-a taiat deasupra palmei drepte, la incheietura. Au mers repede la Spitalul Orasenesc din
Agnita, iar de aici, cu o ambulanta, la Sibiu. Aurel a fost dus la Chirurgie Plastica si operat a doua zi. in
timpul operatiei, insa, Aurel a intrat in coma. Nicolae spune ca i-a intrebat pe medici ce se intampla si i
s-a spus ca operatia a fost extrem de complicata, a durat mai mult, iar la un moment dat au fost nevoiti
sa-l ventileze mecanic pe Aurel deoarece tubul de oxigen a trebuit sa fie schimbat. Familia crede ca
anestezia generala prea puternica si lipsa oxigenului pentru cinci minute au dus la instalarea comei
profunde in care a intrat Aurel. "Am adus baiatul la spital pentru o taietura. I-au dat o injectie prea
puternica si a ramas in coma trei saptamani, iar acum a decedat. Cred ca puteau sa evite daca faceau un
control sa vada si erau un pic mai atenti. Dupa mine, eu asa cred, ca ei au fost de vina, nu si-au facut
meseria cum trebuie. Am vrut sa-l mut la Mures sau la Cluj, dupa ce intrase in coma, si nu au vrut sa mi-l
dea ca au zis ca ce fac cei de acolo, fac si ei aici. Şi uite, au facut de mi l-au bagat in sicriu pe baiat ", a
spus Nicolae Barsan, tatal tanarului mort.
Operatia, platita cu coniac si branza
Nicolae Barsan spune ca nu a avut bani sa dea personalului medical, dar sotia lui a adus branza si
coniac. Spune ca a dat si bani, pentru atele cu care a fost cusut Aurel. "in timpul operatiei, le-a adus sotia
niste coniac, branza, niste bani. Banii pentru operatie, pentru ate, pentru ceva au fost. Nu a fost suma
mare: un milion, doua, ca sunt necajit si eu. Zice ca atele sunt scumpe, ca sunt aduse din strainatate... asa
sunt medicii din ziua de azi ", a mai spus omul. El spune ca nu are de gand sa lase lucrurile asa si ca dupa
ce se va ocupa de cele crestinesti pentru fiul sau, ii va da in judecata pe cei ce i-au trimis fiul la moarte.
"I-oi baga in tribunal sa vedem cine a fost de vina, sa-mi caut dreptatea. Copilul a fost constient, adus pe
picioarele lui si l-or bagat in sicriu. A fost un baiat bun, ascultator... acuma mi l-au luat de langa mine ",
spune Nicolae Barsan printre lacrimi.
Spitalul se apara
Cazul lui Aurel Barsan a fost analizat joi de dimineata de o comisie complexa din care au facut parte
reprezentati ai DSP, Serviciului de Medicina Legala, directorul medical al spitalului, precum si medici din
specialitatile implicate in supravegherea si terapia cazului. "S-a intocmit si inaintat un raport catre DSP
si Ministerul Sanatatii. S-a constatat ca operatia de chirurgie plastica in care pacientul a intrat in data
de 22 august, ora 10, a decurs absolut normal. S-a practicat hemostaza si reconstructia structurilor
anatomice afectate. Din punct de vedere tehnic nu au existat probleme in cursul anesteziei. Oxigenul nu
s-a terminat intrucat este furnizat de la instalatia de producere a oxigenului (statie centralizata) care are
sistem de rezerva, comutarea facandu-se automat. Administrarea de oxigen a fost continua. in cursul
interventiei chirurgicale, pacientul a prezentat bronhospasm, brahicardie si hipotensiune arteriala.
Ulterior operatiei pacientul nu s-a trezit si in urma unor consultatii de specialitate s-a constatat ca acesta
a intrat in coma profunda, diagnosticul fiind encefalopatie hipoxica secundara bronhospasmului ", a spus
Decebal Todarita, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.
Aurel a murit in data de 11 septembrie 2012. "S-a constatat ca moartea pacientului s-a datorat unei
encefalopatii hipoxice survenite in urma unei insuficiente cardio-respiratorii acute secundare unui
bronhospasm sever, persoana in cauza avand antecedente de astm bronsic. Raportul medico-legal a mai
evidentiat mai multe modificari anatomo-patologice macroscopice printre care: plagi antebrahiale
stangi, in curs de cicatrizare; traheostoma, congestie leptomeningee, edem cerebral acut, edem pulmonar
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acut, necroze hepatice ", a mai spus Todarita.
Este al treilea caz in care medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta sunt acuzati de malpraxis in
nici jumatate de an, dupa ce o pacienta de 18 ani a fost trimisa acasa dupa un accident rutier, ea avand
splina rupta, iar o saptamana mai tarziu, un bolnav internat a cazut pe scarile spitalului, desi era insotit de
brancardier, acesta decedand.
(L. B.)
Cuvinte cheie: agnita cluj chirurgie accident ministerul sanatatii accident rutier cusut oxigen
ambulanta consultatii medici apia cazul supraveghere spitalului clinic judetean de urgenta spitalului
clinic judetean de urgenta sibiu pal constructi diagnostic chirurgie plastica cani ascultat vand abs
instalare 2012
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