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Anul acesta, pentru 
titlul de cei mai pricepuți 
sanitari s-au întrecut cinci 
echipe de gimnaziu for-
mate din elevii din Jila-
va, Ciorogârla, Buftea 
și Popești-Leordeni, și o 
echipă de liceu, formată 
din elevii de la ”Dumitru 
Dumitrescu”, din orașul 
Buftea. Dornici să-și în-
grijească semenii aflați 
în suferință, fără cea mai 
mică greșeală, elevii  s-au 
înfruntat în cunoștințe 
teoretice și  practice 
de prim-ajutor. Spre 
 bucuria lor, competiția 
de joi, i-a ajutat să-și 
îmbunătățească și mai 
mult abilitățile dobândi-
te până acum. La proba 
practică, ei au fost puși 
în fața unor scenarii da-
te de coordonatorul juriu-
lui. “Au intervenit la acci-
dente sportive, accidente 
casnice, inundații, cutre-
mur. Au fost puși să acor-
de primul ajutor în situații 
care pot să apară ori-
când. Deși au avut emoții 
s-au descurcat foarte bi-
ne, mai ales că unii dintre 
ei au fost la prima par-
ticipare. Este foarte im-
portant ca ei să continue 
 ceea ce au început, să-și 
aprofundeze informațiile 
pe care le-au obținut pâ-
nă acum și să exerseze 
cât mai mult pentru a de-
veni cei mai buni. Buftea 
va reprezenta Ilfovul la 
competiția națională. Ele-
vilor care ne vor repre-
zenta în acest concurs le 
dorim să se concentreze 
cât mai bine și să dea tot 
ce au mai bun în cele ze-
ce minute de probă prac-
tică pentru că aceea este 
cea mai importantă, aco-
lo intervin cel mai mult 
emoțiile. Toate manevre-
le trebuie să le execu-
te corect ca să obțină un 
punctaj bun”, ne-a spus 
dr. Florina Mindu.  

“Având în vedere fap-
tul că în anii trecuți ori am 
fost campioni, ori ne-am 
clasat pe podium la fa-
za națională, sperăm să 
avem rezultate foarte bu-
ne și la competiția de anul 
acesta, din iulie. Etapa 
națională se va desfășura 
acolo pentru că este sin-
gura tabără cu o capacita-
te de 350 de locuri și per-

mite tuturor celor 47 de 
echipe reprezentante ale 
județelor și municipiului 
București, să aibă spațiu 
de cazare. Poiana Pinului 
este și o zonă generoasă 
pentru desfășurarea pro-
belor practice care im-
pun intervenția în situații 
de urgență. În ceea ce 
privește competiția de 
astăzi, după deschide-
re s-a tras la sorți intra-
rea în concurs. Echipe-
le au fost formate din câ-
te cinci membri. Au fost 
două probe: una teore-
tică privind istoria Cru-
cii Roșii, noțiuni de prim 
ajutor, de siguranță ruti-
eră, protecția mediului și 
o probă practică. A fost și 
un caz de resuscitare car-
dio-respiratorie. Au fost 
punctate atât noțiunile 
teoretice, cât și corecti-
tudinea execuției pen-
tru că este foarte impor-
tant ca manevrele să fie 
executate corect. Scopul 
primului ajutor este de a 
menține în viață o victi-
mă reală până când ajung 
echipajele specializate, 
 respectiv Ambulanța sau 

SMURD. Un lucru foarte 
important a fost ca ele-
vii să ne convingă că știu 
să sune la 112, să evalu-
eze foarte bine victima ca 
în momentul în care sună 
la acest număr și comuni-
că situația victimei să se 
știe ce tip de ambulanță 
și ce echipaj să le trimi-
tă la fața locului, să spu-
nă locația exactă ca să 
scurteze timpul de reacție 
al serviciilor specializate. 
Statisticile spun că, chiar 
dacă vârsta este fragedă, 
un apel la 112 cu date-
le concrete și foarte bine 
puse la punct, poate sal-
va o viață”, ne-a spus Ni-
culae Mihalache, directo-
rul general al Crucii Roșii 
Ilfov, care a și adresat fe-
licitări și mulțumiri tuturor 
participanților. 

Un reprezentant 
ISU, în juriu  

La competiția de 
joi, de la Buftea, juriul a 
fost format din dr. Flori-
na Mindu, în calitate de 
 coordonator, Dana Chi-
riac, asistent medical în 
cadrul Compartimentului 
de Anestezie și Terapie 
Intensivă la Spitalul Buf-
tea și reprezentantul ISU, 
Bogdan Bobe, student 
la Facultatea de Pompi-
eri, desemnat voluntarul 
anului 2018 al Crucii Roșii 
Ilfov pentru numărul ma-
re de ore de voluntariat și 
implicarea în pregătirea 
pe situații de urgență și 
prim ajutor a voluntarilor 
Filialei Crucii Roșii Ilfov. 
Concursul de prim ajutor 
„Sanitarii Pricepuți” este 
organizat la nivel național 
încă din anul 1963. 
Competiția este cea mai 
longevivă și cea mai cu-
noscută activitate dedica-
tă cunoștințelor de acor-
dare a primului ajutor de 
bază. 

După etapa județeană organizată de Crucea Roșie Ilfov, 

Elevii din Buftea sunt “Sanitarii Pricepuţi” 

Orașul Buftea se mândrește, și anul acesta, cu cei mai pricepuți 
„sanitari” din Ilfov. Elevii Școlii nr. 1 și cei ai Liceului “Dumitru 
Dumitrescu” au câștigat un binemeritat loc 1, la etapa județeană. 
Competiția a fost organizată de Crucea Roșie Ilfov, joi, 23 mai, în Parcul 
dintre Flori din Buftea. 

Ionela ChIrCu

Chiar dacă 
vârsta este 
fragedă, copiii 
pot salva vieți”

directorul general 
al Crucii Roșii, 
Ilfov

Niculae  Mihalache

După prestanță, juriul a decis ca premiile să fie atribuite 
astfel:
Premiul 1 – elevilor Școlii nr. 1 din Buftea, cei care vor 
reprezenta Ilfovul la etapa județeană care, după cum 
anunțam mai sus, va avea loc în perioada 18 – 23 iulie, la 
Poiana Pinului, în județul Buzău; 
Premiul 1 – elevilor Liceului „Dumitru Dumitrescu” din 
Buftea; 
Premiul 2 – elevilor Școlii nr. 2 din Buftea; 
Premiul 3 – elevilor Școlii Gimnaziale din cadrul 
Liceului Teoretic “Radu-Popescu” din Popești-Leordeni; 
Mențiuni – Școlilor Gimnaziale din Jilava și Ciorogârla. 

Felicitări premianților!

Niculae  Mihalache, directorul general al 
Crucii Roșii, Ilfov


