
Fetita sau baietel? Aflati la nastere
Cea mai noua initiativa europeana ar putea pune capat curiozitatii mamicilor si taticilor care vor sa afle
daca vor fi parintii unei fetite sau a unui baietel. Potrivit Comitetului pentru Egalitatea Şanselor, institutie
aflata in subordinea Comisiei Europene, medicii nu vor mai avea voie sa le comunice parintilor care este
sexul copilului lor pentru a stopa discriminarea si pentru ca cei mici sa poata porni cu sanse egale in
viata. Medicul sef al Clinicii de Obstetrica-Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
Sibiu, prof. univ. dr. Adrian Stretean spune ca aflarea sexului copilului inainte de nastere este un lucru
foarte important pentru confortul psihic al mamei, dar are si un aspect practic, pentru ca parintii se pot
pregati cu tot ceea ce viitorul membru al familiei va avea nevoie in primele zile de viata. 
  
  Vor baietei
  
  Initiativa europeana a avut la baza datele statistice cu privire la numarului avorturilor. Se pare ca
mamele care afla ca vor aduce pe lume o fetita sunt din ce in ce mai tentate sa intrerupa sarcina, mai ales
in fostele state sovietice. in cazul in care va fi aprobata, legea va fi aplicata in cele 47 de state membre ale
Uniunii Europene, adica si in Romania. "Nu cunosc foarte multe cazuri de intrerupere de sarcina bazata
pe diagnostic de sex. intreruperea de sarcina este admisa la noi in tara pana la 3 luni, varsta la care nu se
poate spune cu precizie care este sexul copilului nici la ecograf 3 D, nici la 4D. Dupa aceasta varsta, nu se
mai poate face avort. Eu sunt de acord ca femeile sa afle sexul copilului, dar dupa 6 luni. Consider ca este
important pentru femei sa cunoasca sexul copilului sub aspect psihologic si, bineinteles, si practic", a
spus prof. univ. dr. Adrian Stretean. (L. B.)
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