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Urmare a informatiilor aparute in mass-media cu privire la cazul pacientului  

Draghici Alexandru in varsta de 75 de ani, pacient preluat de la domiciliu de un echipaj 

medical de urgenta cu asistent Tip B2 de la SAJ Iasi in data de 18.12.2017 internat la 

Spitalul Clinic de Pneumologie Iasi, transferat in data de 19.12.2017 la Spitalul de Boli 

Infectioase Iasi  precizam urmatoarele: 

-echipajul a fost corect directionat conform gradului de urgenta si a resurselor 

existente la acel moment. 

- echipajul medical de urgenta a respectat PROTOCOLUL DE DIRECŢIONARE DIN 

PRESPITAL PENTRU PACIENŢII CE APELEAZĂ  112, astfel: 

• ’’la cazurile preluate de echipaje fără medic, la care s-a putut stabili cu uşurinţă 

diagnosticul prezumtiv în urma examinării’’ (în cazul cercetat, simptomatologia 

prezentă la momentul ajungerii echipajului la locul solicitării a fost sugestivă 

pentru o afecţiune pulmonară: tuse, dispnee, subfebrilitate, junghi toracic), ’’vor 

fi direcţionate către o anumită unitate spitalicească în funcţie de specialitate’’, 

respectiv în acest caz către Spitalul Clinic de Pneumologie Iaşi, lucru confirmat şi 

prin faptul că pacientul a fost investigat şi internat în spital, înaintea eliberării 

echipajului, medicul pneumolog considerând cazul de competenţa spitalului 

respectiv. Menţionăm faptul că, dacă direcţionarea nu ar fi fost corespunzătoare, 

pacientul nu rămânea internat şi s-ar fi deplasat cu acelaşi echipaj către altă 

unitatea spitalicească. 

• ’’doar pacienţii al căror diagnostic prezumtiv nu a putut fi stabilit se vor 

direcţiona, în urma deciziei medicului coordonator de tură către UPU Spital 

Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon’’. 

- ambulantele sunt dotate in conformitate cu prevederile OMS 1092/2006. 

- nu avem resurse disponibile in orice moment din cauza numarului redus de 

ambulante (cu un grad mare de uzura) raportat la numarul de locuitori ai judetului Iasi  si 

la numarului mare de solicitari. 
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Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi a tratat cu maxima seriozitate cazul semnalat 

si a efectuat investigatiile necesare in limita competentelor. 

Afirmatiile aparute cat si titlul in cazul unei publicatii reprezinta obiectul 

ingrijorarii noastre si arunca o lumina falsa si rauvoitoare asupra activitatii unui intreg 

serviciu influientand in felul acesta opinia publica si sadind o nejustificata neincredere in 

activitatea noastra de profesionisti. 

Colegii nostrii isi practica profesia cu cinste, cu abnegatie si dragoste fata de 

pacienti. 
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