Dinamovistul Patrick Ekeng a murit la Spitalul Floreasca din capitala
Sâmbătă, 07 Mai 2016 04:11 -

Jucatorul camerunez al echipei FC Dinamo, Patrick Ekeng (26 de ani) a murit vineri seara
la Spitalul Floreasca din Bucuresti, dupa ce s-a prabusit pe teren in timpul meciului
dintre Dinamo si Viitorul Constanta. Fotbalistul a ajuns la camera de garda in stop
cardio-respirator iar medicii l-au resuscitat aproximativ o ora si jumatate fara rezultat, a anuntat
medicul Cristian Pandrea de la Spitalul de Urgenta Floreasca, potrivit Agerpres. Cauzele
decesului pot fi multiple, a precizat medicul. Suporterii echipei Dinamo impreuna cu fotbalistii,
antrenorii si oficialii gruparii alb-rosii au aprins lumanari pe gazonul stadionului din Soseaua
Stefan cel Mare in locul in care cu cateva ore inainte s-a prabusit Patrick Ekeng.

La 7 minute dupa ce antrenorul Mircea Rednic l-a trimis in teren, mijlocasul din Camerun s-a
prabusit pe teren si a ramas inert. Jucatorii Viitorului Constanta au trimis imediat mingea in aut,
realizand ca este vorba despre o problema grava, scrie Digi Sport. Ambulanta a patrans pe
teren in 2 minute si 47 de secunde, potrivit prosport.ro. Medicii i-au acordat primul ajutor pe
teren, pentru ca apoi sa il transporte la Spitalul de Urgenta.

&quot;S-a produs un stop cardio respirator. O ora si jumatate s-a facut resuscitare. Avea
momente in care isi revenea dar in final nu a rezistat. Toate ambulantele au aparate de
resuscitare, am facut un minut pana la spital, timp in care i s-a facut masaj cardiac. Nu a avut
probleme dinainte, la Institutul National de Medicina Sportiva se face un examen
complex&quot;, a declarat Liviu Batineanu, medicul echipei Dinamo, citat de Digi 24.

Directorul sportiv al echipei Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat ca &quot;este un cosmar,
pentru mine, pentru echipa, pentru intreaga suflare dinamovista&quot;.Dancilescu a fost
surprins de camerele de filmat plangand in hohote, noteaza Digi Sport. Mijlocasul Patrick Ekeng
s-a prabusit pe teren in minutul 70 al meciului.
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