
	   	   	  
Parteneriat	  pentru	  viață	  

Vodafone	  și	  SMURD	  

Colaborarea	  cu	  SMURD	  a	  dus	  la	  realizarea	  unei	  soluții	  de	  telemedicină,	  la	  dotarea	  
ambulanţelor	  SMURD	  cu	  echipamente	  medicale	  şi	  de	  comunicaţii,	  şi	  la	  achiziţionarea	  
primei	  Maşini	  de	  Intervenţie	  pentru	  Accidente	  Colective,	  Dezastre	  Naturale	  şi	  
Operaţiuni	  de	  Salvare	  Grea	  din	  România.	  

În	  anul	  2005,	  printr-‐o	  sponsorizare	  Vodafone	  de	  100.000	  €,	  8	  ambulanțe	  SMURD	  din	  
județul	  Mureş	  au	  fost	  dotate	  cu	  echipamente	  medicale	  şi	  de	  comunicaţii	  care	  permit	  
transmiterea	  "live"	  a	  parametrilor	  medicali,	  de	  la	  ambulanţele	  SMURD	  către	  
dispeceratul	  central	  112	  şi	  către	  Unitatea	  de	  Primire	  Urgenţe	  SMURD	  din	  Spitalul	  Clinic	  
Judeţean	  de	  Urgenţă	  Târgu	  Mureş.	  
În	  2006	  şi	  2007	  aceeaşi	  soluţie	  de	  telemedicină	  a	  fost	  implementată	  în	  județele:	  Dolj,	  
Hunedoara,	  Cluj,	  Sibiu,	  Galați	  şi	  în	  București.	  
	  
"Rezultatele	  care	  dovedesc	  eficienţa	  soluţiei	  de	  telemedicină	  au	  apărut	  la	  mai	  puţin	  de	  o	  
lună	  de	  la	  lansarea	  proiectului,	  când	  echipajul	  SMURD	  din	  Iernut	  a	  salvat	  prima	  viaţă	  
datorită	  unei	  transmisii	  realizate	  cu	  ajutorul	  noilor	  echipamente."	  -‐	  Dr.	  Raed	  Arafat,	  
coordonator	  SMURD.	  
	  
Sistemul	  de	  Telemedicină,	  o	  premieră	  în	  România,	  mărește	  eficienţa	  echipajelor	  
SMURD,	  contribuind	  la	  salvarea	  vieţii	  pacienților	  în	  situaţii	  de	  urgenţă	  şi	  este	  folosit	  
anual	  în	  peste	  35.000	  de	  intervenţii.	  
	  
În	  mai	  2006,	  cu	  ajutorul	  unei	  sponsorizări	  de	  280.000	  €	  oferită	  de	  Vodafone	  
România,	  SMURD	  Mureş	  a	  achiziţionat	  o	  maşină	  de	  intervenţie	  pentru	  accidente	  
colective,	  dezastre	  naturale	  şi	  operaţiuni	  de	  salvare	  grea.	  Aceasta	  este	  prima	  şi	  cea	  
mai	  complexă	  soluție	  de	  intervenţie	  în	  astfel	  de	  situaţii,	  disponibilă	  în	  România.	  
Mașina	  şi	  echipajul	  medical	  aferent	  pot	  oferi	  asistenţă	  medicală	  imediată	  pentru	  cel	  
puțin	  50	  de	  persoane.	  	  
Maşina	  conţine:	  	  
• echipament	  medical	  pentru	  asigurarea	  şi	  monitorizarea	  funcţiilor	  vitale;	  
• echipament	  de	  descarcerare	  grea;	  
• corturi	  cu	  paturi	  pentru	  minim	  50	  de	  persoane,	  paturi	  de	  terapie	  intensivă,	  sisteme	  

de	  încălzire;	  
• echipament	  pentru	  asigurarea	  comunicării	  cu	  spitalele	  şi	  cu	  serviciul	  112;	  
• sistem	  de	  iluminare	  şi	  un	  generator	  de	  energie	  electrică,	  bazin	  de	  alimentare	  cu	  apă,	  

alte	  echipamente	  speciale.	  	  
Maşina	  de	  intervenţie	  se	  deplasează	  la	  locul	  accidentului/dezastrului	  în	  urma	  unui	  ordin	  
al	  dispeceratului	  112	  sau	  în	  urma	  unui	  ordin	  special	  dat	  de	  Inspectoratul	  General	  pentru	  
Situaţii	  de	  Urgenţă.	  
	  
În	  anul	  2009,	  Vodafone	  România	  a	  sprijinit	  SMURD	  pentru	  achiziţia	  unui	  "Centru	  de	  
comandă	  pentru	  Comunicaţii"	  folosit	  tot	  în	  situaţii	  extreme,	  de	  genul	  catastrofelor	  
naturale,	  accidentelor	  aviatice	  sau	  feroviare.	  
	  
Începând	  din	  martie	  2012,	  Soluţia	  de	  telemedicină	  a	  fost	  extinsă	  şi	  la	  transmisie	  
video.	  Astfel,	  100	  de	  ambulanțe	  SMURD	  au	  fost	  dotate	  cu	  echipamentele	  video	  şi	  de	  
telecomunicaţii	  necesare	  pentru	  ca	  paramedicii	  SMURD	  să	  poată	  transmite	  spitalelor	  de	  



	   	   	  
urgenţă	  şi	  dispeceratului	  central,	  pe	  lângă	  parametrii	  medicali,	  şi	  imagini	  video	  cu	  
pacienţii.	  Echipamentele	  video	  sunt	  conectate	  la	  reţeaua	  de	  date	  mobile	  a	  Vodafone,	  ce	  
acoperă	  90%	  din	  populaţia	  României,	  printr-‐o	  Soluţie	  de	  telemedicină	  unică	  în	  Europa.	  
Această	  soluţie	  este	  posibilă	  în	  urma	  lansării	  serviciilor	  3G	  UMTS	  în	  banda	  de	  900	  MHz	  
şi	  facilitează	  diagnosticarea	  pacienţilor,	  utilizând	  serviciile	  de	  date	  mobile	  de	  mare	  
viteză	  ale	  Vodafone	  disponibile	  în	  toată	  ţara,	  inclusiv	  în	  zonele	  izolate.	  
Până	  în	  prezent,	  susţinerea	  Vodafone	  România	  pentru	  SMURD	  se	  ridică	  la	  1,1	  milioane	  
€.	  
	  
Urmăreşte	  reclama	  campaniei	  pe	  canalul	  oficial	  de	  Youtube	  al	  Vodafone	  România	  
	  
	  
Vodafone	  și	  Salvamont	  

Vodafone	  a	  oferit	  Salvamont	  telefoane	  mobile	  și	  o	  soluție	  integrată	  de	  
comunicații,	  fondurile	  necesare	  pentru	  achiziționarea	  echipamentelor	  speciale	  
necesare	  echipelor	  Salvamont,	  precum	  și	  serviciile	  de	  comunicare	  între	  echipele	  
de	  salvatori	  montani	  din	  țară.	  

În	  2004,	  Vodafone	  România	  a	  încheiat	  un	  parteneriat	  cu	  Asociația	  Națională	  a	  
Salvatorilor	  Montani	  (Salvamont),	  pentru	  a	  facilita	  turiștilor	  acces	  direct	  către	  
Dispeceratul	  Național	  Salvamont.	  Vodafone	  a	  oferit	  numărul	  unic	  de	  urgență	  
Salvamont,	  0(zero)salvamont	  sau	  0725.826.668,	  apelabil	  din	  orice	  rețea	  și	  a	  dotat	  
Dispeceratul	  Național	  Salvamont	  cu	  soluții	  de	  comunicare	  de	  ultimă	  generație.	  În	  
prezent,	  numărul	  0salvamont	  este	  folosit	  atât	  pentru	  preluarea	  apelurilor	  de	  urgență,	  
cât	  și	  ca	  o	  sursă	  de	  informații	  utile	  pentru	  turiști,	  atunci	  când	  se	  deplasează	  pe	  munte	  
(ex.	  starea	  vremii,	  starea	  pârtiilor	  etc).	  Numărul	  0salvamont	  contribuie	  astfel	  nu	  numai	  
la	  salvarea	  oamenilor	  accidentați	  pe	  munte,	  dar	  și	  la	  prevenirea	  accidentelor.	  
	  

În	  anul	  2006,	  dispeceratul	  naţional	  Salvamont	  a	  primit	  peste	  4000	  de	  apeluri	  de	  
urgenţă	  şi	  de	  informare	  turistică.	  Peste	  200	  de	  operaţiuni	  de	  salvare	  au	  fost	  coordonate	  
prin	  dispecerat,	  toate	  având	  un	  final	  fericit!	  
Tot	  în	  iarna	  anului	  2006	  Vodafone	  a	  investit	  500.000	  $	  şi	  pentru	  siguranţa	  turiştilor	  pe	  
pârtiile	  de	  schi.	  S-‐au	  instalat	  saltele	  şi	  garduri	  de	  protecţie	  în	  cele	  mai	  periculoase	  locuri	  
din	  8	  zone	  de	  schi	  pe	  care	  le	  acoperă	  această	  campanie.	  Sisteme	  de	  protecţie	  la	  
standarde	  internaţionale	  au	  fost	  montate	  pe	  pârtiile	  din:	  Poiana	  Braşov,	  Sinaia,	  Borşa,	  
Vatra	  Dornei,	  Băişoara,	  Semenic,	  Valea	  Jiului,	  Baia	  Mare	  (Şuior).	  
	  

Anual,	  Vodafone	  sponsorizează	  ANSMR,	  asigurând	  fondurile	  necesare	  pentru	  
achiziționarea	  echipamentelor	  speciale	  necesare	  echipelor	  Salvamont,	  precum	  și	  
serviciile	  de	  comunicare	  între	  echipele	  de	  salvatori	  montani	  din	  țară.	  
	  
În	  cazul	  în	  care	  turiştii	  se	  află	  în	  afara	  ariei	  de	  acoperire,	  pot	  apela	  112	  care	  îi	  
direcţionează	  automat	  spre	  dispeceratul	  Salvamont.	  Acest	  dispecerat	  este	  dotat	  cu	  
soluţii	  de	  comunicare	  de	  ultimă	  generaţie	  de	  către	  Vodafone	  România.	  
	  

Cu	  Vodafone,	  ai	  muntele	  pe	  mobil!	  



	   	   	  
Pentru	  iubitorii	  de	  munte,	  Vodafone	  lansează	  site-‐ul	  pentru	  mobil	  m.0salvamont.org,	  ce	  
oferă	  informaţii	  actualizate	  despre	  starea	  vremii,	  trasee	  turistice,	  pârtii	  de	  schi	  sau	  
cabane	  din	  toate	  regiunile	  montante	  din	  România.	  De	  asemenea,	  ai	  posibilitatea	  să-‐ţi	  
planifici	  ieşirile	  pe	  munte	  din	  timp	  cu	  ajutorul	  echipei	  Salvamont!	  Poţi	  trimite	  direct	  de	  
pe	  site	  întrebări	  dispeceratului	  sau	  echipelor	  Salvamont	  teritoriale.	  
Cu	  ocazia	  lansării	  site-‐ului	  pentru	  mobil	  m.0salvamont.org,	  Vodafone	  a	  pregătit	  un	  
concurs	  pentru	  vizitatorii	  acestuia,	  iar	  premiul	  este	  un	  smartphone	  Motorola	  Defy+.	  
Intră	  pe	  m.0salvamont.org	  pentru	  a	  afla	  detaliile	  complete	  ale	  concursului!	  
	  

Vodafone	  și	  Salvamar	  

Vodafone	  a	  susţinut	  Salvamar	  prin	  achiziţionarea	  de	  echipamente	  necesare	  
pentru	  intervenţii,	  crearea	  unui	  sistem	  de	  comunicaţii,	  dar	  şi	  printr-‐o	  campanie	  
educaţională	  cu	  scopul	  de	  a	  preveni	  accidentele	  prin	  înec.	  

	  
Începând	  din	  vara	  anului	  2007,	  Vodafone	  România	  este	  sponsor	  al	  	  Salvamar	  -‐	  ANSPSR	  
(Asociaţia	  Naţională	  a	  Scafandrilor	  Profesionişti	  şi	  Salvamarilor	  din	  România),	  o	  
comunitate	  de	  peste	  300	  de	  profesioniști	  specializați	  în	  salvare	  acvatică	  și	  prim-‐ajutor	  în	  
caz	  de	  înec	  sau	  accident.	  
	  
În	  2007	  Vodafone	  România	  a	  sponsorizat	  Salvamar	  cu	  50.000	  $	  pentru	  achiziţionarea	  
de	  skijet-‐uri	  pentru	  intervenţie	  rapidă	  pe	  mare	  în	  caz	  de	  înec,	  bărci	  de	  salvare,	  planşe	  de	  
salvare,	  centuri	  de	  salvare	  (plute),	  truse	  de	  prim	  ajutor,	  caiace	  speciale	  pentru	  patrulare,	  
tărgi	  pentru	  imobilizarea	  coloanei	  vertebrale.	  
	  
În	  aprilie	  2008,	  Vodafone	  a	  sprijinit	  crearea	  unui	  sistem	  de	  comunicații	  prin	  colaborarea	  
cu	  operatorul	  de	  telecomunicații	  speciale	  care	  a	  vizat	  achiziționarea	  a	  59	  de	  seturi	  de	  
stații	  radio	  portabile	  cu	  protecție	  la	  apă	  pentru	  fiecare	  bază	  și	  foișor	  de	  observare.	  
Mai	  mult,	  s-‐a	  asigurat	  în	  acest	  mod	  interoperabilitatea	  cu	  serviciile	  municipale	  de	  
Ambulanță	  și	  Poliție.	  
	  
În	  sezonul	  2008,	  a	  fost	  inițiată	  o	  campanie	  educațională	  în	  cadrul	  căreia	  s-‐au	  distribuit	  
pliante	  cu	  sfaturi	  pentru	  turiști	  și	  înotători,	  cu	  scopul	  de	  a	  preveni	  accidentele	  prin	  înec.	  
	  

	  

	  


