
Slalom printre santiere - Salvari cu peripetii 
Trebuie sa ai nervi de fier sa fii soferul unei Ambulante. A lucra sub presiunea timpului, in conditii de
stres si cu o responsabilitate imensa a devenit deja o obisnuinta pentru medicii si soferii, angajati la
orice serviciu de ambulanta din tara. Situatia devine si mai gri, atunci cand intreg orasul este un imens
santier. In plus, putini dintre participantii la trafic mai acorda prioritate masinilor de salvare.   
  
  Gropi, praf, santuri, semne care interzic circulatia cu automobilul, mormane de pamant, timp pierdut si
nervi multi “imprastiati"  pe soselele Sibiului, din partea celor care se incumeta sa traverseze orasul. Cam
asa ar putea fi caracterizat, succint, la ora actuala, orasul lui Hermann. Din pacate, o aventurare pe strazile
noastre creeaza indispozitie si disconfort chiar si pe jos. Repararea strazilor in Sibiu nu aduce, pe termen
scurt, prea multa bucurie nici soferilor si cu atat mai mult, celor care conduc masinile de ambulanta.
Uneori, medicii angajati la Salvare sunt nevoiti sa treaca prin adevarate peripetii, pana sa ajunga la
pacientul care le-a solicitat ajutorul. Nu sunt rare cazurile in care trebuie cu adevarat, sa faca “slalom" 
printre santiere, pentru a sosi la destinatie. Iar riscul, nu este chiar de neglijat. De asemenea si consumul
de combustibil este ceva mai mare, atunci cand sunt nevoiti sa ocoleasca spatii mai mari. “Cele mai mari
probleme pe care le-am intampinat pana acum, au fost cauzate de Podul Garii. Daca pentru a ajunge in
celelate zone ale orasului nu trebuie sa ocolim prea mult, ca sa “vizitam"  cartierele Lazaret sau
Gusterita, de exemplu, suntem nevoiti sa facem un ocol destul de mare si din acest motiv, se pierd minute
bune. Iar in cazul nostru, si cateva secunde sunt pretioase. Au fost si situatii in care am reusit cu greu, sa
ajungem la pacienti. Lucrul acesta este foarte serios, intrucat timpul pierdut ingreuneaza rezolvarea
cazului. Noi speram sa fie cat mai curand finalizat podul, pentru a putea trece si pe acolo" , precizeaza dr.
Dorin Draghici, seful Serviciului de Ambulanta Sibiu. 
  
  Soferi indiferenti
  Situatia devine si mai dificila in momentul in care, ceilalti conducatori auto devin indiferenti la
semnalele sonore ale masinilor de ambulanta si le ignora, fara nici un resentiment. “Am observat ca in
ultima perioada, soferii nu ne mai prea acorda prioritate, in ciuda faptului ca utilizam semnalele sonore.
Rugamintea noastra catre soferii sibieni este sa constientizeze care este rolul nostru, iar atunci cand aud
semnalele ambulantei, sa faca loc masinilor. Trebuie avut in vedere, faptul ca soferii de pe salvare circula
si sub stres, iar pericolul unor coliziuni sau chiar accidente grave nu este exclus" , adauga directorul SAS.

  
  Personal insuficient
  Mai mult decat atat, medicii de la salvare au o activitate foarte incarcata, intrucat Serviciul de
Ambulanta functioneaza cu un numar redus de personal angajat, cauzat de imposibilitatea, in acest an, a
sustinerii concursurilor de ocupare a posturilor. La ora actuala, in tot sistemul judetean de ambulanta sunt
angajate 153 de persoane, in timp ce normativele europene impun 180 de angajati. Mai grav este ca,
diferenta de 30 de persoane este constituita, in proportie de 75 la suta din personal medical-operativ. “Din
luna iunie a acestui an, nu s-a mai organizat nici un concurs de ocupare a posturilor, intrucat Ministerul
Sanatatii a decis blocarea lor. In conditiile in care trebuie sa raspundem zilnic, la cel putin 70 de
solicitari, uneori  numarul lor ajungand pana la o suta, dintre care, dintre care in jur de 40 sunt urgente,
activitatea noastra este supra-incarcata, iar pentru a face fata, trebuie sa depunem un efort sporit" , adauga
dr. Dorin Draghici. 
  
  Ambulante “expirate" 
  Serviciul de Ambulanta Sibiu are in garaj 48 de autoturisme functionale. Dintre acestea, peste 65 la
suta, sunt ambulante de tip A1 si A2, adica nemedicalizate, cu ajutorul carora pot fi realizate doar
transporturi, consulturi sau dialize. Unitatea este dotata, in momentul de fata, doar cu cinci ambulante de
tip C, adica cele care beneficiaza de echipamente necesare efectuarii terapiei intensive si cu 11 de tip B,
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adica cele de urgenta. Mai mult decat atat, cele mai multe dintre acestea, si-au depasit norma de casare.
“Conform legislatiei in vigoare, 72 la suta din totalul masinilor de ambulanta au . Cu toate acestea, noi nu
ne putem permite sa le inlocuim. Si asa, sunt destul de putine, mai ales cele medicalizate, iar din acest
motiv, desfasurarea activitatii este mai greoaie. Achizitionarea se face de catre Ministerul Sanatatii, iar
costurile acestor masini sunt extrem de mari. Daca o masina de tip B se ridica la 50 – 60 000 de euro, una
de tip B poate ajunge si pana la 120 000 de euro" , adauga dr. Dorin Draghici.
  
  Citat Dr. Dorin Draghici
  "Cele mai mari probleme pe care le-am intampinat pana acum, au fost cauzate de Podul Garii. Daca
pentru a ajunge in celelate zone ale orasului nu trebuie sa ocolim prea mult, ca sa “vizitam"  cartierele
Lazaret sau Gusterita, de exemplu, suntem nevoiti sa facem un ocol destul de mare si din acest motiv, se
pierd minute bune. In cazul nostru, si cateva secunde sunt pretioase"
  
  dr. Dorin Draghici, 
  sef Serviciul Ambulanta Sibiu
  
  Adina ALEONTE
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