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Argumentare

Am optat pentru tema sus-mentionata, intrucat am deschis mai demult un topic
medical pe blogul personal, “jurnaldegiulesti.blogspot.com”.

Din discutiile

purtate de cititori la sectiunea “comentarii”, a reiesit faptul ca un reportaj de
acest gen ar completa cu succes imaginea lor cu privire la atmosfera din zona
unei unitati de “Primiri-Urgente”.
Materialul este unul de interes general, iar spatiul pe care urmeaza sa-l public
este, bineinteles, publicatia on-line jurnaldegiulesti.blogspot.com
Reportajul ““Dupã-amiazã de urgenţã” este scris din punctul de vedere al
reporterului aflat la fata locului, dornic sa-si umple tolba cu informatii complete
pe care sa le descarce apoi cititorilor sai.

Planificare
Dupa stabilirea subiectului, am hotarat modul in care voi lucra la realizarea
reportajului. Am considerat ca cea mai buna alegere este sa merg la camera de
garda a Spitalului de Urgenta Floreasca. Sursele au constat in observarea
directa, deplasandu-ma la locul despre care voi scrie, dar si cele cateva
persoane cu care am stat de vorba sau pe care le-am avut in vedere in text,
citandu-le conversatiile.
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Dupa-amiaza de urgenta
Spitalul Floreasca din Bucureşti. Unitatea de Primiri Urgenţe. O lume pestriţã, in care tineri
sau batrani, sãraci sau bogaţi, persoane singure sau insoţite, toatã aceastã mulţime care se
mãreşte vãzand cu ochii, creeazã impresia unui furnicar. Un puzzle al durerii - aici un domn
cu mana tãiatã, sangerand; acolo , un tanãr aplecat de spate, palid ca ceara; pe podea,
urme de sange pe care poţi cãlca in voie. Dacã eşti ceva mai slab de inger, poţi servi toate
ingredientele unui atac de panicã. Ai spune cã de aici nimeni nu scapã. Cã in lupta aceasta
cu timpul, oricine poate fi prins ca intr-o ghearã, candva. Zeci de medici şi asistente. Unii
acordã primul ajutor, altii imping de cãrucioare, duc recipiente cãtre laboratoarele de analize.
Sirenele ambulanţelor suna intermitent. Inima bate sã sarã din piept.
-“Are cheaguri de sange in alveolele pulmonare, va sta la terapie cu anticoagulante… situaţia
e criticã, poate muri oricand..”, rasunã glasul unei doctoriţe ca al unui actor versat ce-şi
spune rolul fara prea multe emoţii. Mã uit spre cel cu care vorbea. Aprobã senin. Pare cã nu
inţelege. Ramane zambitor.
Din aceeaşi zonã, inainteaza spre noi o tanara in carucior impins de o doamnã ce e posibil
sã-i fie mamã. Tanara geme si tremurã dar - in mod curios – işi aranjeazã continuu parul.
In interiorul Camerei de Garda il zãresc pe cel cu cheagurile de sange in plamani - un
bãtranel care nu aratã ca ar avea vreo problema de sãnatate. E calm si roşu in obraji.
Insoţitorul sãu devenise intre timp neliniştit.
In tot acest vacarm, o bãtranica se plimbã agale de la un cabinet la altul. Dãdea impresia cã
e de-a casei. - “Nu e cazul sa o luaţi aşa in tragic”, parcã spunea. “Eu am oprit timpul şi imi
permit sã pierd vremea pe holurile spitalului. Am sã pãcãlesc in acest fel boala şi chiar
moartea”
Secţia Medicalã. Decorul se schimbã. Partitura devine mai lentã. E un semn bun. O trecere.
Dacã nu ţi-e viata in pericol, mai poţi aştepta la rand vreo douã ore.
O doamnã isi dãdãceşte tatãl - foarte in varsta - mai ceva decat am face-o noi cu un copil de
doi ani. - “Tatã, aşeazã-te acolo. Nu, acolo. Stai! E curent aici. (…) dar nu te mai imbrac cã
apoi te dezbrac greu.” Tatãl, cam nãzdrãvan, nu statea locului nici douã secunde.
Soseşte o doamnã in varstã impreunã cu fiica. Aceastã din urma, vizibil nemulţumitã de
cadrul in care a fost introdusã fãrã voia ei, se aşeazã. Işi scoate din geanta o pilã de unghii.
Fãrã sã-şi priveasca mama, ii aruncã reproş dupa reproş, sufland nepãsãtoare in unghii.
- “Aşa iţi trebuie... sã vezi tot felul de cazuri… n-ai fost in stare sã iei o trimitere de la proasta
aia de doctorã de familie”.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
Intra in scenã şi ultimul actant - un domn de 40-45 de ani. A suferit un preinfarct dimineaţã.
Panã seara, l-a facut si pe al doilea. Tocmai aflase vestea. Era singur. Puţin resemnat, dar
nu şocat. Brancardierul ii şoptise la ureche, probabil ultimul mesaj de amor pe care ii era dat
sã-l auda: - ”dacã dai şi tu un ban, te bag in fata.” Acest lucru nu s-a intamplat, altfel nu s-ar
fi aflat la uşa cabinetului.
Se face searã de-a binelea. Undeva ma aşteaptã confortul caminului - un ceai cald şi
probabil un pasaj din Psalmi care sa ma incurajeze. Las in urma aceasta lume, din care nu iti
doresti cu vreun chip sa faci parte, dar care ne aşteapta, cuminte, pe fiecare dintre noi mãcar
o datã-n viaţã.

