
Baietel snopit in bataie pentru ca a facut pe el
Un copil in varsta de un an si jumatate a ajuns ieri cu vanatai pe mare parte a corpului. Minorul este din 
Valchid si a fost adus de o masina a Serviciului de Ambulanta Medias, marti in jurul orei 11. Mama
copilului a fost cea care a solicitat interventia cadrelor medicale, sustinand ca tatal vitreg al minorului a
fost cel care l-ar fi batut cu o nuia. Mai mult, potrivit femeii, barbatul ar fi disparut de acasa. "Aseara l-a
batut, pentru ca nu a spus ca face treaba mare si a facut pe el. L-a batut cu o joarda peste fund si spate ",
s-a limitat sa spuna mama minorului. 
  
  Urme vizibile 
  
  in momentul cand a ajuns la Compartimentul de Primire Urgente a Spitalului Municipal Medias,
micutul era plin de vanatai pe fese si spate, iar pe fata avea urme vizibile de palmuire. Medicii au ramas
uimiti de aceasta priveliste, si asta din simplul motiv ca rar le-a fost dat sa vada un copil de numai un an
si jumatate batut in acest fel. "Copilul prezenta echimoze multiple in regiunea lombara si in regiunea
feselor, vechi de 2-3 zile. Copilul era constient, cooperant, dar avea urme de violenta domestica. in
prezent, copilul este trimis la analize, se va face o ecografie, va fi investigat, iar in functie de rezultat, vom
decide mai departe impreuna cu medicul chirurg pediatru ", ne-a spus medicul Sorina Manea, din cadrul
Compartimentului de Primire Urgente Medias. 
  
  Contrazisa de vecini 
  
  Afirmatiile mamei minorului, potrivit carora copilul ar fi fost batut de tatal vitreg, sunt contrazise
flagrant de vecini. Oamenii spun ca din contra, mama ar fi cea care i-a mai aplicat corectii fizice copilului
si cu alte ocazii. "Minte, domnule. Ea il bate. Nu e prima data astazi cand l-a batut. Degeaba spune ca
taica-so l-a batut, minte, pentru ca barbatul acela e plecat la munca la Sibiu. Ea l-a batut ", ne-a spus una
dintre vecine. Femeia a fost completata si de alti oameni. "Nu e o femeie cumsecade, nu are grija de copil
si cum plange un pic ala mic, il ia la bataie. L-a batut de mai multe ori ", ne-a spus un alt vecin. 
  
  Anchete 
  
  Cazul a intrat si in atentai politistilor din Medias. Lucratorii de politie s-au deplasat in cursul
dupa-amiezii de ieri la Valchid, pentru a stabili cine se face vinovat de starea micutului. Persoana care va
fi gasita responsabila de acest lucru va fi acuzata de rele tratamente aplicate minorului si vatamare
corporala. O ancheta va fi demarata cel mai probabil si de Directia Generala pentru Protectia Drepturilor
Copilului Sibiu. 
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