
 
COMUNICAT PRIVIND ACTIVITATEA 

 SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN NEAMŢ 
ÎN PERIOADA  03 AUGUST 2018 – 06 AUGUST  2018 

 
 

În perioada 03 august 2018, ora 0700 ÷ 06 august 2018, ora 0700, s-au înregistrat 
următoarele cazuri  deosebite: 
 
 

CAZURI  DEOSEBITE: 
 

 
 03.08.2018, ora 11:06, P. Neamţ, accident rutier cu o victimă,  sex 

masculin, 63 ani, diagnostic: TCC acut prin accident rutier, plagă 

frontală dreaptă, preluat de un echipaj cu asistent medical şi 

predat la UPU a Sp. Judeţean de Urgenţă P.Neamţ; 

 04.08.2018, ora 12:10, Urecheni – Tg.Neamţ, accident rutier cu o 

victimă, sex feminin, 2 ani şi 6 luni, diagnostic: găsită decedată la 

locul solicitării; victima a rămas la locul solicitării; 

 04.08.2018, ora 12:47, Săbăoani – Roman, pacient sex masculin, 

59 ani, diagnostic: decedat de aprox. 12 ore prin spânzurare, 

rămas la locul solicitării; 

 05.08.2018, ora 02:49, P.Neamţ – loc public, 4 pacienţi având 

diagnosticul: intoxicaţie voluntară cu substanţă psihoactivă: 

 pacient sex masculin, 17 ani, preluat de un echipaj cu 

asistent medical şi predat la UPU a Sp.Judeţean de Urgenţă 

P.Neamţ; 

 pacient sex masculin, 17 ani, preluat de un echipaj cu 

asistent medical şi predat la UPU a Sp.Judeţean de Urgenţă 

P.Neamţ; 

 pacient sex masculin, 16 ani, preluat de un echipaj cu 

asistent medical şi predat la UPU a Sp.Judeţean de Urgenţă 

P.Neamţ; 

 pacient sex masculin, 17 ani, preluat de un echipaj cu 

asistent medical şi predat la UPU a Sp.Judeţean de Urgenţă 

P.Neamţ; 

 05.08.2018, ora 18:50, Secuieni – Roman, accident rutier cu 2 

victime: 

 victimă sex feminin, 13 ani, diagnostic: policontuzionată prin 

accident rutier, contuzie genunchi drept, preluată de un 

echipaj cu asistent medical şi predată la CPU a Sp. Municipal 

Roman; 



 victimă sex feminin, 17 ani, diagnostic: policontuzionată prin 

accident rutier, TCC, TCF, luxaţie scapulo-humearlă stg., 

preluată de un echipaj cu asistent medical şi predată la CPU 

a Sp.Municipal Roman; 

 05.08.2018, ora 19:44, Vad – Dragomireşti, accident rutier cu 2 

victime: 

 victimă sex masculin, 31 ani, diagnostic: TCC acut prin 

accident rtuier, plăgi scalp, traumatism forte al coloanei 

cervicale şi hemitorace drept, etilism acut, preluat de un 

echipaj cu medic şi predat la UPU a Sp.Judeţean de Urgenţă 

P.Neamţ; 

 victimă sex masculin, 42 ani, diagnostic: TCC acut prin 

accident rutier, preluat de un echipaj cu asistent medical şi 

predat la UPU a Sp.Jufdeţan de Urgenţă P.Neamţ 
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