
Un barbat de 71 de ani a facut infarct la volan
Un barbat in varsta de 71 de ani a murit, ieri dimineata, dupa ce a facut infarct la volan. Sibianului i s-a
facut rau aproape imediat dupa ce a pornit masina si a ramas blocat cu piciorul pe acceleratie. Initial, au
fost anuntati pompierii, deoarece masina s-a aprins din cauza frecarii rotilor pe asfalt. Paramedicii au
incercat sa il resusciteze pe barbat mai bine de o ora, insa in cele din urma au fost nevoiti sa declare
decesul. "Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat sa intervina pentru localizarea si
stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe strada Ion Paun Pinciu, din municipiul Sibiu.
Conform procedurilor de interventie, echipajele de pompieri s-au deplasat in timpul cel mai scurt cu doua
autospeciale de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. La fata locului s-a constatat ca in
interiorul autoturismului se afla un barbat, in varsta de 71 de ani, aflat in stop cardiorespirator, fapt pentru
care s-a solicitat in sprijin un echipaj de terapie intensiva mobila al Serviciului de Ambulanta Judetean.
S-au afectuat manevre de resuscitare, insa din nefericire, cu toate eforturile depuse de echipajele
medicale, b[rbatul a fost declarat decedat ", a spus Silviu Albisor, purtatorul de cuvant al ISU Sibiu.
  
  Interventia de stingere a durat cateva minute, iar in urma incendiului au ars cauciucurile din partea fata a
autoturismului si s-a degradat aripa stanga. Potrivit ISU Sibiu, cel mai probabil, incendiul a izbucnit din
cauza patinarii sau frecarii rotilor pe asfalt, deoarece pedala de acceleratie era blocata de piciorul
victimei.
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