
Viata la 6 ani - fara mancare, apa si singur intr-o casa inghetata
Emanuel are doar 6 ani, insa a indurat chinuri cat pentru o viata de om. Fizic, nimeni nu ii da mai mult de
2, maxim 3 ani, semne clare ale "grijii " pe care i-o poarta mama lui. Lasat in voia sortii de cea care i-a
dat viata, copilul a reusit sa supravietuiasca 6 zile fara mancare si in frig, intr-o casa de pe un deal din
Bazna. Mama lui l-a lasat acolo in urma cu o saptamana si dusa a fost. Nu i-a pasat de propriul copil,
lasat in voia sortii, doar-doar l-o gasi cineva. intr-o casa darapanata, fara mancare si fara strop de caldura,
Emanuel a fost gasit sambata de un unchi de-al sau. Aproape degerat si infometat peste masura, copiul a
reusit sa supravietuiasca 6 zile printr-un miracol, pana in momentul in care a fost gasit si apoi transportat
de urgenta la spital. "L-a gasit unchiul meu azi dimineata. L-a lasat sora mea acolo si ea a plecat dupa un
barbat. L-am adus jos in sat, l-am spalat si am chemat Salvarea. Era plin de paduchi, l-am spalat un pic si
a venit Salvarea dupa el. Mai bine sa il tina in spital, ca asa numai chinuie, cu o mama care nu vede de el.
Este sora mea, dar merita puscaria pentru ce i-a facut copilului ", ne-a spus matusa lui Emanuel. Culmea
este ca mama copilului este de negasit de cateva zile, asa ca in disperare de cauza, matusa si unchiul au
chemat Ambulanta Medias pentru a-l transporta pe micut la spital. Odata ajuns la Medias, copilul a fost
preluat de medicii Compartimentului de Primiri Urgente. 
  
  "Este vorba despre un copil in varsta de 5 sau 6 ani, inca nu se stie exact pentru ca nu are datele de
identificare la el, care a fost adus de Ambulanta Medias. Este un copil subnutrit, deshidratat, insa cu
semne vitale bune si stabil hemodinamic. Din ceea ce stim reiese ca ar proveni dintr-o familie
dezorganizata. in momentul de fata, pacientul este stabil si nu pune probleme majore, insa este cu un
deficit ponderat din cauza alimentarii si ingrijirii precare ", ne-a spus medicul specialist chirurg Bogdan
Burghelea, directorul medical al Spitalului Municipal Medias.
  
  Dupa primele investigatii la Compartimentul de Primire Urgente, micutul a fost internat la Sectia
Pediatrie a spitalului din Medias. Cadrele medicale de aici, obisnuite cu tot soiul de situatii care mai de
care mai grave au ramas uimite cand au aflat de suferinta lui Emanuel. "Minorul a fost adus in urma cu o
ora si jumatate de Serviciului de Ambulanta, copilul fiind extrem de murdar. Copilul era inghetat, stabil
hemodinamic, fara afectiuni pulmonare, cel putin momentan. Am preluat copilul, l-am spalat, l-am
despaducheat si i-am dat sa manance, el fiind acum intr-o stare generala buna. Acum este weekend si nu
putem face unele demersuri, insa luni vom sesiza Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului ", ne-a
spus medicul Monica Sarbu, medic specialist pediatru la spitalul din Medias.
  
  Cel putin pentru moment, Emanuel este bine ingrijit si hranit si are parte de cateva zile cum poate nici
nu visa sa aiba, inconjurat de oameni care il supravegheaza in permanenta. Ce se va intampla insa cu el pe
viitor, nimeni nu stie. Depinde doar de institutiile mult-laudate care au competente in protectia copiilor
daca micutul va ajunge fin nou intr-un mediu salbatic sau daca cineva isi va indrepta totusi atentia si spre
el.
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