Asociaţia Environ şi Serviciul de Ambulanţă, parteneri la un Record Mondial

Pe 26 iulie, la ora 20:40, ţara noastră a marcat un Record Mondial menit să confirme solidaritatea
românilor pentru o cauză universală: Sănătatea! Un număr de 7.402 de oameni au venit pe
stadionul Dinamo pentru a atesta o performanţă medicală şi umană şi pentru a omologa în
Guinness Book cel mai mare curs de resuscitare cardiorespiratorie din lume. Astfel, Serviciul de
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF) şi Societatea de Salvare Bucureşti, organizatorii
evenimentului, au reuşit să depăşească cu 825 de participanţi recordul anterior la un curs de
resuscitare, deţinut până ieri de Mexic.
Asociaţia Environ a fost partener principal la acest eveniment, confirmând colaborarea deja
tradiţională cu Societatea de Salvare Bucureşti şi angajamentul pe care şi l-a asumat în faţa
comunităţii. Prin implicarea în acest proiect, ne-am dorit să fim alături de cei de la Salvare pentru
a da o lecţie de viaţă tinerilor, învăţându-i cum pot fi salvate persoanele aflate în stop
cardiorespirator.
“Ceea ce a făcut Serviciul de Ambulanţă este un început care trebuie continuat, pentru că e
foarte important să ştii cum să acorzi primul ajutor. Este necesar să se instruiască întreaga
populaţie, prin cursuri de acordare a primului ajutor în şcoli, instituţii etc, pentru că un prim
ajutor incorect poate să facă rău, pe când un prim ajutor acordat corect salvează o viaţă”, a
declarat subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Dr. Raed Arafat, prezent pe stadion.
După ce o sirenă de ambulanţă a marcat semnalul oficial al competiţiei, cursanţii au urmărit
cursul de resuscitare (suport vital de bază) difuzat pe ecranul stadionului. În partea practică a
cursului, cei peste 7000 de participanţi, împărţiţi în grupe de 10, au aplicat tehnicile învăţate sub
supravegherea celor 700 de instructori specializaţi.
După cele 42 de minute de emoţii, Ann Orford, reprezentanta Guinness Book, a ridicat
certificatul de intrare în Cartea Recordurilor în aer, în aplauzele întregului stadion, apoi l-a
înmânat dr. Alis Grasu, managerul SABIF. Asociaţia Environ a fost alături de toţi cei care au
răspuns iniţiativei prin care „Salvăm vieţi şi intrăm în Cartea Recordurilor” şi felicită Serviciul
de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov pentru lupta neobosită împotriva morţii.
De asemenea, pentru a consemna aniversarea a 105 ani de la înfiinţarea Societăţii de Salvare
Bucureşti, prin participarea la această acţiune susţinem iniţiativa de desemnare a datei de 28
iulie ca Ziua Naţională a Ambulanţei din România. Nu în ultimul rînd, felicităm companiile
Cosmote, Aqua Carpatica, Bancpost, Europe FM, Raifeissen Bank şi Romtelecom, sponsori ai
evenimentului, pentru implicarea în acest proiect social atât de important pentru noi toţi.
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