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Buletin Informativ – 10.05.2011

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Luni – 09 mai, la ora 04:30, pompierii de la Detaşamentul Titu au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei case din
comuna Braniştea. Sosiţi la faţa locului, pompierii au găsit în interiorul locuinţei o
persoană decedată (un bărbat în vârstă de 32 ani - nepotul proprietarului). Din
primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că utilizarea focului deschis în
spaţii deschise (lumânare), fără supraveghere, a fost cauza probabilă a producerii
incendiului. Au ars: acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca.100mp şi piese de
mobilier din 2(două) camere;
 Luni – 09 mai, la ora 10:45, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au fost
solicitaţi de organele de poliţie pentru coborârea unui bărbat în vârstă de 59 ani găsit
spânzurat în podul anexei locuinţei;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 9(nouă) solicitări.
- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 8(opt)
solicitări (4 pacienţi care acuzau dureri abdominale; un pacient care acuza dureri în
zona lombară; o pacientă

intoxicată cu fum; o pacientă care acuza dureri la

membrul inferior drept; o pacientă care prezenta reacţii alergice);
- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la o solicitare (un
pacient cu cefalee şi ameţeli).

Adresa: Târgovişte, Dâmboviţa, şoseaua Găeşti, nr.9 130087, Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020
Web-site: www.isudb.ro, e-mail: irp@isudb.ro

Page

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

1

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.

