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A NŐGYÓGYÁSZ SZERINT TÖBB INDOK SZÓL A BEAVATKOZÁS MELLETT

Gyermekáldás: egyre
gyakoribb a császármetszés

Egyes statisztikák szerint megközelíti, mások szerint pedig meg is haladja az 
50 százalékot a császármetszéssel végzett szülések aránya. Zsigmond Ist-
ván szülész-nőgyógyász a Krónika megkeresésére úgy vélekedett, az elmúlt 
évtizedekben egyre több körülmény indokolja a császármetszéssel végzett 
szülést: nőtt a babák átlagos születési súlya, idősebbek a várandós anyukák, 
gyakrabban sikerül különböző betegségek mellett a teherbeesés, csökkent a 
nők fájdalomtűrési küszöbe. Elmondása szerint amúgy a császármetszések 
mintegy negyede kérésre történik. Cosma Sonja dúla szerint fontos egy tá-
mogató személy jelenléte a szülésnél, ezért is alacsonyabb a császármetszé-
sek aránya azoknál a szüléseknél, amelyeknél jelen van egy dúla. 3.»

Természetes szülés vagy császár? A szakember szerint egyre több körülmény indokolja a császármetszéssel végzett szülést

Feszült amerikai–
iráni viszony
Órásira nőtt a feszültség a Közel-Ke-
leten, miután az Egyesült Államok 
egy bagdadi légicsapásban végzett 
Kászim Szulejmáni iráni tábornok-
kal, az iráni Forradalmi Gárda al-
Kudsz nevű különleges egységének 
parancsnokával. Miközben Donald 
Trump elnök további csapásokkal 
fenyegetve próbálja elejét venni a 
megtorlásnak, Irán válaszlépéseket 
helyezett kilátásba.  4.»

Kifogásolt
cernavodăi bővítés
Megtorpanhat Romániában a cer-
navodăi atomerőmű bővítésének 
folyamata, miután Washington 
egyre nyilvánvalóbban aggódik 
amiatt, hogy egy kínai állami 
tulajdonú vállalat építené a két új 
reaktort. A szakértő szerint az új 
bukaresti kormány várhatóan a 
halasztgatás politikáját választja 
az ügyben. 5.»

Drágább a román
parton a nyaralás
Drágább lett a nyaralás a Feke-
te-tenger romániai partszakaszán 
található Eforie Nordon, mint a 
hosszú évek óta listavezető Ma-
maián. Egy utazási iroda elemzése 
szerint ugyanakkor egy háromcsil-
lagos Eforie Nord-i szállodában 
éjszakánként egy főre átlagosan 52 
eurót kell lepengetni, az Aranypar-
ton az ötcsillagos árak 42 eurótól 
indulnak.  6.»

Szükséges-e újévkor 
fogadalmat tenni?
Szükséges-e újévkor fogadalma-
kat tenni? – erre a kérdésre vála-
szolt Albert Ildikó klinikai pszi-
chológus, a csíkszeredai megyei 
sürgősségi kórház szakembere. 
Mint mondta, a fogadalom nem 
haszontalan, nem fölösleges elha-
tározás, hiszen van, aki számára 
szükséges valamilyen ceremónia, 
külső lökés ahhoz, hogy meghoz-
zon egy döntést. 12.»

 » Romániában 
európai uniós 
viszonylatban 
az egyik legma-
gasabb a csá-
szármetszéssel 
végzett szülések 
aránya – derül ki 
az EU statiszti-
kai hivatala, az 
Eurostat legfris-
sebb statisztiká-
jából.
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Befeketítette az új évet
a magyarellenesség 2.»

Olcsóbban utazhatunk
autóval, vonattal  6.»

Idén sem gyorsul fel
a sztrádaépítés  7.»
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