Starea copilului, al cărui tată s-a
aruncat cu el în brațe de la etajul
4

Băiatul de șapte ani cu care tatăl lui, în vârstă de 40 de ani, din Râmnicu Vâlcea s-a
aruncat de la etajul 4 al unui bloc miercuri seară este stabil și conștient, conform
celor mai recente informații transmise de cadrele medicale.
Copilul a fost adus miercuri la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic
Județean de Urgență din Craiova, cu traumatisme grave. Directorul medical de la SCJU
Craiova spune că, după ce pacientul a primit îngrijiri în secția ATI, în cursul
dimineții a fost transferat la Clinica de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică.
„Copilul a fost transferat la spitalul nostru de la Spitalul Județean de Urgență
Râmnicu Vâlcea în cursul nopții precedente. A primit îngrijiri medicale de terapie
intensivă în cursul nopții, dimineata fiind transferat în Clinica de Chirurgie
Ortopedie Pediatrică, unde continua sa primească îngrijiri și tratament de
specialitate. Este conștient, cooperant, stabil hemodinamic. Prezintă traumatism de
coloană cervicală și traumatism toracic cu fracturi costale, prin precipitare”,
precizează dr. Cristiana Geormănanu, directorul medical de la SCJU Craiova.
Reamintim că în data de 5 ianuarie, după ora 16:00, în cartierul Traian din Râmnicu
Vâlcea, locatarii unui bloc au auzit o bufnitură înfundată în spatele clădirii, într-o
grădină. Vecinul lor de la etajul patru era prăbușit la pământ împreună cu fiul său,
amândoi extrem de confuzi, în agonie dar păreau conștienți. Oamenii au sunat la 112,

iar în câteva minute echipajele de salvare au ajuns la faţa locului. Mama copilului
era la muncă la acea oră. Din păcate, bărbatul a murit la scurt timp după ce a ajuns
la spital.
Familia locuia în bloc de aproximativ 7 ani. Bărbatul nu era o fire sociabilă, iar
vecinii îl evitau pe cât posibil. În anumite perioade, acesta nu era văzut cu lunile,
dar când era acasă ieşea des la plimbare împreună cu fiul său, spun locatarii. Nimeni
nu știe cu adevarat ce se întâmpla în casa celor trei și ce l-a făcut pe bărbat să
recurgă la acest gest tragic.
Urmează ca anchetatorii să stabilească cu exactitate motivele bărbatului, dar și dacă
acesta suferea de vreo boală fizică sau de natură psihică. Cazul a fost preluat de
Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea și a fost deschis un dosar penal.

