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O zi in ambulanta

Vara trecuta, amicului meu Liviu i‐a venit ideea sa ma invite la o plimbare cu ambulanta, intr‐o zi
normala de lucru. Afirma Liviu: ,,Sa vezi ce inseamna sa fii sofer pe o ambulanta!’’. Acceptarea mea in
ambulanta a fost rezolvata de el: aprobari, telefoane.
Ne intalnim la ora stabilita si pornim la drum. Am urcat in ambulanta si am observat ca langa el se
mai afla medicul si asistentul. Primul drum l‐am facut la benzinaria unde alimentau ambulantele
spitalului respectiv. Soferul s‐a apucat sa completeze raportul de alimentare, denumirea benzinariei,
urmnd sa fie parafate de medic. Am vazut acele hartii si l‐am intrebat daca mereu face asa. Afirma
Liviu: ,, Si inca n‐ai vazut tot’’, neuitandu‐se la mine. ,,Cand plec la o solicitare, trec in registru la
plecare, iar cand ma intorc trec iar in registru, kilometrii parcursi din locul de unde am plecat, pana in
locul unde am ajuns, denumirea strazii de unde am plecat si unde am ajuns, ora care este foarte
importanta cand am primit solicitarea de la centralista, si cand am ajuns la pacient si indicativul
masinii’’. Am observat ca nici nu a apucat sa termine ce avea de spus, ca statia de pe masina ne‐a
solicitat de la dispecerat sa ajungem pe Bulevardul Campia Libertatii, unde se afla o persoana in
varsta de sex feminin, care are probleme cu inima. Deodata am vazut ca arunca toate hartiile
necompletate pe bord, demarand catre adresa respectiva. Ii spun lui Liviu: ,,Liviule, daca nu ma
tineam bine de usa, ma luai de pe jos!’’. Acum au pornit si girofarurile, stroboscoapele, sirena.
Indreptandu‐ne catre locatia respectiva, Liviu vede ca nu poate intra pe straduta, deoarece masina
era mult prea lata. Atunci, el a lasat masina mai departe de bloc, iar cei trei au coborat si au fugit la
pacient pe jos, ducand cu ei si trusa medicala. Dupa un timp, s‐au intors, insotiti de pacient. Medicul
afirma: ,,Liviule, la Spitalul Pantelimon, la camera de garda, trebuie sa o internam pe doamna
urgent’’. Ulterior am vazut ca transportul a fost platit de pacient. Plecam iar cu semnalele acustice si
optice pornite, catre spital. Atunci, ii spun lui Liviu: ,,Cum de nu te doare capul de la sirena asta, ca
este setata pe treapta a treia?’’, iar medicul si asistentul auzind intrebarea afirma: ,,Ne‐am obisnuit”.
Atunci afirm eu: ,,Aici trebuie sa tipi ca sa auda cineva ceva!”. Intre timp ajungem la camera de garda
si internam pacientul.
Intorcandu‐ne catre baza, primim un nou apel de la dispecerat, centralista anuntandu‐ne sa
mergem pe Calea Calarasilor, pentru o hemoragie interna, la o persoana de sex feminin: , Masina 8,
masina 8… aici masina 8, receptie…hemoragie interna, persoana sex feminin Calea Calarasilor…da‐ne
repere Lili… pe langa Universitatea Hyperion… mersi… esti o bomboana…”. Ajungem la adresa. Liviu,
asistentul si medicul isi pun manusile chirurgicale. Afirma asistentul: ,,Intotdeauna, daca este vorba
de sange, trebuie folosite manusile chirurgicale in mod obligatoriu’’, si ii vad cum alearga catre bloc.
As fi vrut si eu sa merg cu ei, dar de fiecare data eu trebuia sa raman afara, langa ambulanta. Nici
acest pacient nu a reusit sa scape de internare, el fiind transportat de catre noi la spitalul Sfantul
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Constantin si Elena. Au intarziat ceva la camera de garda, iar eu mi‐am facut de lucru pe langa
masina. Am vrut sa vad ce material de prim‐ajutor contine o ambulanta. Am observat ca aveau: targi
de coloana, kelen, aparat de resuscitare, seturi intregi de manusi chirurgicale, doua scaune cu rotile,
trei tuburi de oxigen, gulere pentru cap, trusa EKG, aspiratorul de secretii, salteaua care se muleaza
pe pacient. In carlinga se mai aflau si prize de 220 volti. Intre timp au aparut si cei trei de la camera
de garda. Acum am vazut ca Liviu avea de completat: fisele de solicitare, chitantele si raportul de
alimentare. Afirma Liviu: ,,Toate hartoagele astea trebuie completate si depuse la dispecerat la
sfarsitul lunii!’’. Asistentul il completeaza: ,,Fiecare sofer care intra in tura pe ambulanta, trebuie sa‐si
completeze toate hartiile pana la sfarsitul programului!’’. Intervine si doctorul:,, Cum ti s‐a parut
Mihai?’’, iar eu nu i‐am mai raspuns.
Timpul a trecut pe neasteptate, iar echipajul urma sa iasa din tura. Ajunsi inapoi la baza, il observ pe
Liviu cum pune mana pe solutiile dezinfectante si spala carlinga. Afirma el:,, Asa trebuie facut mereu
la iesirea din tura, ce credeai, este o ambulanta, nu?’’. Eram mai obosit ca el, iar in cap imi sunau
toate sirenele din lume.

