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 BULETIN INFORMATIV– 07.02.2014  - Intervenţie dificilă la Voineşti 
   

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:  

 Joi - 06 februarie, la ora 15:50, dispeceratul integrat din cadrul inspectoratului 

a fost anunţat, prin apel 112, despre posibila cădere a unei persoane într-o fântână, în 

localitatea Voineşti. La locul evenimentului s-a deplasat imediat un echipaj de 

intervenţie de la Garda Voineşti şi un echipaj de descarcerare de la Garda nr.1 de 

interventie Târgovişte, constatând la faţa locului că un bărbat (în vârstă de 44 ani) se 

afla căzut într-o fântână cu adâncimea de cca.18m şi diametrul de cca.0,8m.  

 Intervenţia salvatorilor, care a presupus profesionalism, risc şi curaj, a fost 

dificilă din cauza a două aspecte:  

 - adâncimea mare la care s-a acţionat pentru prinderea victimei şi extragerea 

acesteia la suprafaţă. La această adâncime (peste 18m) se manifestă lipsa de oxigen, 

ceea ce presupune utilizarea aparatului de respirat pentru salvator;  

 - spaţiul foarte îngust care împiedica coborârea salvatorului cu tot echipamentul 

de protecţie şi intervenţie adecvat. În acest caz s-a utilizat un aparat de respirat cu 

aducţiune, care permite coborârea salvatorului doar cu masca de oxigen, alimentarea cu 

oxigen realizându-se de la suprafaţă; 

 În jurul orei 16:50, echipajele de intervenţie au reuşit scoaterea la suprafaţă a 

victimei, aceasta fiind găsită decedată.  

 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. 

Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse 

cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, dureri abdominale, lombare 

şi toracice. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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