CONCURSUL NAŢIONAL DE AMBULANŢE
SIBIU, 26-29 noiembrie 2015
EDIŢIA A VI A
Moto: “Singurul concurs demn de un om înţelept este cu
el însuşi”

I. Cadru general
 Obiectiv – valorizarea imaginii S.A.J. ca serviciu
public de importanţă strategică
- facilitarea schimbului şi transferului de
bune practice între SAJ-uri
- stimularea şi promovarea lucrului în
echipa fără dizolvarea responsabilităţii individuale
- promovarea excelenţei profesionale, a
valorilor etice precum şi a fair-playului competiţional
- respectarea de către toţi participanţii şi
membrii comisiilor de jurizare a principiului
nediscriminării şi egalităţii de şanse.
 Valori cheie: egalitatea de şanse, creşterea calităţii
actului medical, civism, voluntariat.

 Condiţii de participare
1. Fiecare S.A.J. va putea participa în concurs cu
maxim un echipaj B1/2(medic,asistent,ambulanţier)
şi un echipaj B1/2(asistent,ambulanţier).
2. În scopul promovării specificului medicinei de
urgenţă în rândul elevilor şi studenţilor se acceptă
echipajele cu voluntari.
3.Fiecare participant la eveniment (concurent sau
observator) va completa formularul de înscriere
postată pe site-ul S.A.J. Sibiu.
4. Serviciile hoteliere/masa precum şi cina festivă vor
fi suportate de către participant. Taxa de înscriere
este de 150 RON indiferentent de categoria
profesională a membrilor echipajului.
5. Informaţii despre locaţiile de cazare vor fi puse la
dispoziţia dumneavoastră până în data de 1octombrie
2015.

II. Responsabilităţile şi atribuţiile competitorilor
1. Echipajele participante vor folosi logistica pusă la
dispoziţie de organizatori- manechine, echipamente,
materiale sanitare, aparatură de pe ambulanţă. Trusele
medicale vor fi personale şi vor face obiectul unei
verificări din partea comisiei de concurs înainte de
accesul în sală.
2. În timpul concursului echipajele vor purta
echipamentul de protecţie al S.A.J.-ului din care
provin.
3. La sfârşitul fiecărei probe, echipajele vor lăsa
aparatura şi materialele sanitare folosite complete şi
în ordine pentru a fi utilizate de echipajul următor.
4. Fiecare participant la eveniment atât concurent cât
şi membru al comisiilor, observator sau organizator
va purta obligatoriu un ecuson de identificare.
5. Toţi concurenţii vor respecta deciziile juriului,
regulamentul competiţiei, deontologia şi etica
profesională. În caz contrar vor fi descalificaţi prin
decizia comitetului de organizare.
6. În timpul concursului se interzice folosirea vreunui
dispozitiv de comunicare(telefon mobil, laptop,

tableta etc.). Cei care nu se conformează vor fi
descalificaţi.
7. Fiecare S.A.J. va desemna câte un membru al
echipajelor participante care să participe la tragerea la
sorţi în vederea stabilirii ordinii de intrare în concurs.

III. Responsabilităţile şi atribuţiile organizatorilor
1. Asigurarea sălii de concurs şi a logisticii necesare
desfăşurării probelor.
2. Stabilirea juriului format din:
 Comisia pentru echipajele tip B1/2 cu medic
formată din 4 membri:
- preşedintele ales care va urmări desfăşurarea
cazului pe paşi
- 3 membri care vor juriza derularea cazului pe
fiecare categorie profesională.
 Comisia pentru echipajele tip B1/2 formată din 3
membri:
-preşedintele ales care va urmări desfăşurarea
cazului pe paşi
- 2 membri care vor juriza derularea cazului pe
fiecare categorie profesională.
Juriul va fi format din membrii care aparţin U.P.U. Sibiu
şi S.A.J. Sibiu care vor stabili scenariile de caz, baremele
probelor şi evaluarea propriu zisă.

3. Solicită desemnarea unui observator din partea ASAR
care va trage la sorţi scenariile pentru cele două tipuri de
echipaje competitoare.
4. Organizarea propriu-zisă a concursului.
4.1. Se va încerca aducerea parţial a concursului din sală
în “stradă”
4.2. Solicitarea se va primi pe staţia de emisie recepţie
4.3. Se va puncta indicatorul de promptitudine privind
plecarea la caz
4.4. Echipajul se va deplasa la ambulanţa, desemnată de
S.A.J. Sibiu, staţionată în incinta locaţiei de desfăşurare a
concursului unde va “simula” plecarea la caz
4.5. Echipajele îşi preiau din ambulanţă echipamentele şi
aparatura necesară şi se întorc în sala de concurs
4.6. Concursul propriu zis constă din două probe pentru
fiecare din cele două tipuri de echipaje
- ALS (protocoale 2010)
- ATLS (protocoale 2010)
Durata efectivă a probelor până la anunţarea stop caz se
va prelungi cu 5 minute faţă de ediţiile precedente.

4.7. Evaluarea echipajelor va urmări:
a) respectarea protocoalelor 2010
b) succesiunea corectă a paşilor
c) acurateţea manevrelor
d) evoluţia fiecărui membru al echipei
e) coordonarea şi omogenitatea echipajului
f) atitudinea şi imaginea de ansamblu a echipajului
g) încadrarea în timpul acordat probei.
4.8. Se vor depuncta greşelile majore care pot pune în
pericol viaţa, integritatea corporală sau buna desfăşurare a
protocolului.
4.9. În cazul unor probleme tehnice se va opri
cronometrul până la remedierea acestora.
5. Baremurile de corectare şi evaluarea probelor vor fi
stabilite de către juriul mixt format din S.A.J. Sibiu şi
U.P.U. Sibiu.
6. Probele de concurs vor fi filmate din două unghiuri
diferite de către o persoană autorizată.

7. Nota finală a fiecărei probe va fi dată de media
aritmetică obţinută din notele celor 3 respectiv 2 membri
ai juriului.
8. Nota final a concursului se va obţine din media
aritmetică a notelor obţinute la cele două probe pentru
fiecare tip de echipaj.
9. Clasamentul final va fi afişat în seara zilei de 29
noiembrie 2015, ora 20.00.

IV. Responsabilităţile şi
soluţionare a contestaţiilor

atribuţiile

comisiei

de

1. Pentru asigurarea transparenţei şi corectitudinii în
cadrul concursului se va constitui o comisie formată din :
Dr. Alis Grasu – manager SABIF
Dr. Vasile Popescu – manager S.A.J. Constanţa
Dr. Iancu Leonida – manager S.A.J. Timiş
Dr. Daniel Nicolae – manager S.A.J. Prahova
Observatorul din partea ASAR va fi desemnat de dr.
Cristian Grasu.
2. Eventualele contestaţii vor fi depuse la comisia de
jurizare în decurs de maxim 30 de minute din momentul
afișării rezultatelor și se vor soluționa în maxim o oră pe
baza înregistrărilor video.

V. Dispoziţii generale
1. Înscrierea participanţilor la eveniment se poate efectua
până în data de 1noiembrie 2015 şi se prelungeşte pentru
cazurile excepţionale până în 15 noiembrie 2015.
2. Formularul de înscriere va fi afişat pe site-ul S.A.J.
Sibiu, împreună cu regulamentul în forma finală până la
data de 1 octombrie 2015.
3. Festivitatea de premiere şi cina festivă vor avea loc în
Sibiu la Grand Hotel Dumbrava în data de 29 noiembrie
2015, orele 21.00.
4. Orice alte informaţii suplimentare vor fi postate pe siteul S.A.J. Sibiu.
 Adresa de email : sibiusaj@yahoo.ro
 Persoane de contact:
As. Ioana Micoiu – 0740 169182
As. Andrea Auner – 0751 603066
Dr. Alina Tărnăuceanu – 0740 194821
Vă aşteptăm cu drag!

