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ECOGRAFUL DE LA FILANTROPIA – ÎN SLUJBA VIEłII SAU A MORłII?   
 
- Comunicat de presă - 
   
 

AsociaŃia Pro-vita pentru NăscuŃi şi NenăscuŃi - Filiala Bucureşti a sesizat Consiliul 
NaŃional al Audiovizualului cu privire la spotul campaniei umanitare "PoŃi salva zilnic 5 
copii care se nasc cu malformaŃii", campanie organizată de ING Bank N.V. Amsterdam 
- Sucursala Bucureşti şi FundaŃia "O lume mai bună". Prin campanie se urmăreşte 
strângerea sumei de 80.000 Euro în vederea achiziŃionării unui ecograf performant 
destinat Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Filantropia" din Bucureşti. 
 
Pro-vita consideră ca spotul induce publicul în eroare prin menŃionarea, în rândul bolilor 
care s-ar putea ameliora sau vindeca după depistarea lor intrauterină cu ajutorul 
acestui ecograf, a Sindromului Down, nevindecabil. 
 
Sesizarea asociaŃiei se referă şi la un reportaj tv difuzat la postul public TVR 1, în care 
un medic de la Spitalul Filantropia a declarat că ecograful va fi folosit în primul rând 
pentru depistarea handicapurilor şi malformaŃiilor grave ale copiilor precum şi a 
Sindromului Down, cazuri în care, conform declaraŃiei medicului, "se recomandă 
întreruperea sarcinii". 
 
"Recunoaştem şi înŃelegem faptul că prin achiziŃionarea acestui aparat se pot depista şi 
opera intrauterin, în timp util, malformaŃii care altfel ar determina handicapuri definitive 
sau chiar moartea, după naştere. Nu contestăm, aşadar, utilitatea în sine a aparatului 
şi nici a campaniei. Însă considerăm că spotul publicitar, care face referire la 'salvare', 
induce în eroare cel puŃin în cazul expres menŃionat mai sus, al copiilor suspecŃi de 
Sindrom Down. Nu înŃelegem cum avortarea recomandată de echipa de medici de la 
Spitalul Filantropia reprezintă o modalitate de a salva un copil suferind de această 
boală." 
 
Mai considerăm şi că reportajul TVR menŃionat este umilitor şi degradant prin sugestia 
(chiar şi voalată) că incompleta dezvoltare intelectuală a celor afectaŃi de Sindromul 
Down ar fi un motiv pentru ceea ce este, în fapt, o acŃiune eugenică specifică 
societăŃilor totalitare - eliminarea celor bolnavi. 
 
"Legea românească (prin noul Cod Civil) interzice practicile eugenice, iar dreptul la 
viaŃă este un drept natural şi necondiŃionat de nici un fel de alt atribut sau calitate 
dobândită. El ar trebui să fie inviolabil în orice situaŃie", se menŃionează în sesizarea 
către CNA. 
 
"Faptul că nu este aşa şi că probleme atât de sensibile sunt tratate într-un astfel de 
mod - pe care îl găsim iresponsabil - reflectă profunda ipocrizie a societăŃii 
contemporane, care cheltuie sume uriaşe pe campanii aşa-zis 'de integrare a 
persoanelor cu handicap' când, în fapt, caută cu orice preŃ eliminarea lor în 
perioada de maximă vulnerabilitate, adică înainte de naştere." 
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O copie a sesizării urmează să fie înaintată spre informare organizatorilor campaniei 
umanitare, dar şi AutorităŃii NaŃionale pentru Persoane cu Handicap, Colegiului 
Medicilor, AsociaŃiei Caritas Bucureşti (care desfăşoară proiectul "Sindrom Down") şi 
FederaŃiei OrganizaŃiilor Neguvernamentale pentru Copil, a căror "tăcere asurzitoare" 
ne miră. Chiar să nu fi observat nimeni nimic? 
 
PuteŃi citi sesizarea adresată CNA aici: 

http://provitabucuresti.ro/docs/sesizare.CNA.ING.pdf  

 
 
 
Filiala din Bucureşti a AsociaŃiei “Pro-Vita pentru născuŃi şi nenăscuŃi” este o organizaŃie civică non-
profit, independentă şi nepartinică, al cărei scop este afirmarea valorilor vieŃii persoanei umane încă de 
la concepere, ale familiei şi ale vocaŃiei parentale. 
 
InformaŃii suplimentare pentru presă: clic aici - www.provitabucuresti.ro/presa 
Pentru detalii, contactaŃi-ne la: tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80, provitabucuresti@yahoo.com, 
www.provitabucuresti.ro   


