
Femeie de 76 de ani, agresata sexual la Ighisu Nou
La 76 de ani, o femeie din satul Ighisu Nou a avut parte de chinuri cumplite. Ea a fost violata si batuta de
un barbat ramas pana la aceasta ora neidentificat. Femeia a fost gasita de niste vecini, care au sunat de
urgenta la Ambulanta si Politie. Serviciul de Ambulanta Medias a fost anuntat duminica dimineata despre
acest eveniment, un echipaj pornind de urgenta spre Ighisu Nou. Cand au ajuns la locul solicitarii,
asistentii au observat ca femeia era batuta, prezentand numeroase urme de lovire in zona fetei. "Serviciul
de Ambulanta a fost solicitat sa intervina in cazul unei paciente din localitatea Ighisu Nou, care prezenta
urme de agresiune produse in cursul noptii. De asemenea, exista si suspiciunea de viol. Femeia a fost
adusa la Spitalul Municipal Medias, pentru a fi consultata si a se stabili ce s-a intamplat ", ne-a spus
Marius Groza, asistent in cadrul Serviciului de Ambulanta Medias. 
  
  Femeia a fost consultata de medicul ginecolog al spitalului. Primele rezultate indica faptul ca aceasta ar
fi fost agresata sexual. "Duminica a fost adusa in serviciul nostru o femeie de 76 de ani care prezenta
anumite leziuni de violenta, cu suspiciunea de viol. A fost consultata, s-au recoltat probe biologice, iar
zilele urmatoare, prin Serviciul de Medicina Legala sa se stabileasca daca a fost intr-adevar vorba de un
viol si sa se gaseasca vinovatii. Din punctul meu de vedere, o agresiune sexuala a existat ", ne-a spus
medicul primar ginecolog Jan Truta, directorul medical al Spitalului Municipal Medias. 
  
  La Ighisu Nou a fost forfota mare duminica. Mai multi politisti medieseni s-au deplasat la casa victimei,
pentru a incepe cercetarile si a identifica violatorul. in cazul in care va fi prins, acesta risca sa stea ani
buni dupa gratii. 
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