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Buletin Informativ – 16.02.2012   

  

 În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 la ora 14:51, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au fost solicitaţi la 

Spitalul Orăşenesc Pucioasa pentru îndepărtarea ţurţurilor. S-a acţionat timp de 

peste 3 ore pentru îndepărtarea ţurţurilor şi zăpezii de pe acoperişul spitalului pe o 

lungime de cca. 50ml; 

 în această dimineaţă, la ora 06.22, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au intervenit în municipiul Târgovişte pe strada Laminorului, bl.100G într-un caz de 

explozie neurmată de incendiu. Din primele cercetări se pare că explozia a fost 

provocată de scăpări de gaze combustibile la un aragaz. O femeie de 45 de ani a 

suferit un atac de panică şi arsuri minore pe abdomen, acesteia fiindu-i acordată 

asistenţă medicală de echipajul SMURD, dar a refuzat transportul la spital. 

Echipajul de pompieri a acţionat pentru oprirea alimentării cu gaze a aragazului şi 

asigurarea zonei până la sosirea echipei de intervenţie de la societatea de gaze. 

Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 21 de solicitări. 

Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 11 solicitări, 

SMURD Titu la 6 solicitări şi SMURD Găeşti la 4 solicitări. Afecțiunile pentru care 

au fost solicitați paramedicii au fost: un caz social, traumatisme din diverse cauze, 

hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, afecţiuni respiratorii, hipotermie, 

halenă alcoolică și dureri lombare, renale şi abdominale. Pacienţii au fost 

transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. Într-o singură situaţie echipajul 

de paramedici a fost întors din drum. 

 

Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa 


