Un mort si 7 raniti intr-un accident grav, langa Barghis

Unul dintre cele mai grave accidente rutiere din ultimii ani din judetul Sibiu s-a produs sambata dimineta
in apropiere de localitatea Barghis. Opt tineri care au fost la o petrecere s-au inghesuit intr-un Ford si au
plecat spre casa in jurul orei 5.40. Din nefericire, calatoria s-a intrerupt brusc in apropiere de localitatea
Barghis. Şoferul autoturismului a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturnat intr-un sant. Impactul
a avut urmari dintre cele mai grave: soferul Ford-ului, un tanar de 22 de ani, a murit, un alt tanar a ajuns
in coma la spital, iar 6 persoane au suferit multiple traumatisme. Un echipaj de la Descarcerare, dar si
mai multe Ambulante si echipaje SMURD au ajuns la locul accidentului si au acordat primele ingrijiri
persoanelor ranite. "in urma accidentului din localitatea Barghis, 8 persoane au avut nevoie de ingrijiri
medicale, toate din acceeasi masina. Şoferul, un barbat in varsta de 22 de ani a decedat. Alte sase
persoane au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, dintre care una este in coma. O
singura persoana a suferit rani usoare si a ramas la locul interventiei ", a declarat, Silviu Albisor,
purtatorul de cuvant al ISU Sibiu.
Reprezentantii Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu au confirmat faptul ca tinerii se intorceau de
la o petrecere. Au decis sa se inghesuie toti 8 in masina si sa plece spre casa. "Este vorba de un
autoaccident. Masina in care se aflau 8 persoane s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului. Şoferul,
in varsta de 22 de ani, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul asupra masinii si s-a rasturnat.
in urma evenimentului rutier, soferul a decedat, o persoana a fost ranita usor, iar alte sase persoane au
fost ranite grav, una fiind in coma ", a declarat Luciana Baltes, purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu Sibiu.
Şase persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.
Unul dintre tineir a fost operat de urgenta, restul au fost internati pentru supraveghere medicala in sectiile
unitatii medicale. "in urma accidentului rutier, la Unitatea de Primiri Urgente au ajuns sase pacienti cu
varste cuprinse intre 18 si 24 de ani. Acestia au fost preluati de cadrele medicale si li s-au acordat ingrijiri
de specialitate. Un pacient de 24 de ani a fost internat in Ordopedie. El a fost diagnosticat cu traumatism
cranio-cerebral, contuzie toracica minora, fracturi in treimea medie ambe oase antebrat stang si drept,
fracturi oase nazale, escoriatii faciale. Un alt pacient, cel mai grav, in varsta de 23 de ani este internat pe
Sectia Chirurgie cu diagnosticul hemoperitoneu. A fost operat si este acum la Terapie Intensiva ", a
declarat Decebal Todarita, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.
Politistii rutieri continua cercetarile in acest caz pentru a stabili toate imprejurarile in care s-a produs
evenimentul.
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