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Medic condamnat pentru ucidere  din culpa
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Dupa doua saptamani de amanare a pronuntarii sentintei, Judecatoria Medgidia l-a condamnat, la
sfarsitul saptamanii trecute, la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare conditionata pe
medicul pediatru Manole Iorgovan, din Medgidia, judecat pentru ucidere din culpa. Totodata,
instanta a decis ca Iorgovan sa le plateasca sotilor Ion si Marieta Balanica, din localitatea Ivrinezu
Mare, parintii copilului care a murit in urma tratamentului medical primit, despagubiri materiale de
5.000 de lei si daune morale de 20.000 de euro. Hotararea nu este definitiva. 

ARGUMENTE Potrivit rechizitoriului, medicul este acuzat ca, in mai 2007, nu a luat toate masurile
necesare pentru tratarea corecta a unui copil in varsta de opt luni internat in Spitalul Municipal
Medgidia, ulterior micutul murind in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, unde a fost
transferat in stare grava. Inca de la inceputul anchetei, medicul s-a declarat nevinovat si a sustinut
ca diagnosticul pus de el a fost corect. "Acest copil a avut o boala diareica, provocata de o bacterie
extrem de periculoasa. Diagnosticul pe care l-am pus eu a fost "enterocolita", diagnostic confirmat
ulterior de analizele de coprocultura efectuate. Patologia intestinala ocluziva a aparut pe o
malformatie congenitala. Nu am considerat ca este necesar ca micutul sa fie vazut de un chirurg
pediatru, ceea ce ar fi insemnat transferarea lui la Constanta, pentru ca nu prezenta simptomele
unei ocluzii intestinale. Deci diagnosticul meu nu a fost gresit. Ocluzia intestinala este consecinta
cea mai grava a enterocolitei. A doua zi, adica in momentul in care am constatat primele semne ale
ocluziei intestinale, am hotarat sa transferam copilul la Spitalul Judetean de Urgenta Constanta.",
s-a aparat medicul Manole Iorgovan.

RAPORT INML Sustinerile doctorului au fost contrazise de raportul Comisiei de Noua Expertiza
Medico-Legala din cadrul Institutului National de Medicina Legala (INML) "Mina Minovici".
Specialistii au stabilit ca "personalul medical superior - medicul curant care a preluat copilul nu a
efectuat corect si la timp analizele medicale necesare stabilirii diagnosticului copilului, le-a efectuat
incomplet si tardiv, diagnosticul de abdomen acut chirurgical fiind stabilit abia a doua zi". Specialistii
care au analizat acest caz mai spun ca transferul copilului la spitalul din Constanta a fost tardiv si a
micsorat sansele de supravietuire a sugarului. Acest raport a fost aprobat de Comisia Superioara de
Medicina Legala din cadrul INML "Mina Minovici". 

NEMULTUMIRE Contactat telefonic dupa emiterea sentintei, Ion Balanica, tatal copilului, spune ca
este nemultumit de decizia instantei. "Am atacat cu recurs hotararea, sa vedem ce va face si Curtea
de Apel Constanta. Oricum, nu ma las pana nu se face dreptate. Eu am cerut daune morale de
200.000 de euro, dar daca Iorgovan este condamnat la o pedeapsa cu executare, accept si cei
20.000 de euro pe care mi i-a dat acum Judecatoria Medgidia. Daca se va mentine pedeapsa cu
suspendare, vreau ca medicul sa-mi dea macar 60.000-70.000 euro. Eu am fost nevoit sa vand
aproximativ 70 de oi pentru a plati expertiza medicala efectuata la Bucuresti si am cheltuit foarte
multi bani cu acest proces", a declarat Ion Balanica.
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