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Najwięcej informacji!

Ważny temat

Horror narodzin. O
Chamskie odzywki
lekarza odbierającego
poród, handlowiec
dyskutujący
z personelem nad
nagim kroczem
pacjentki. Brzmi
jak absurd?
To wspomnienia
kobiet, które
zdecydowały
się powrócić
do traumatycznych
doświadczeń
na wrzesińskiej
porodówce.
O swoich porodach opowiedziały mi cztery mieszkanki powiatu
wrzesińskiego. Łączy je trauma.
Po kilku latach nadal nie mogą
uporać się z tym, co je spotkało.
Łączy je też nazwisko, które
wspominają. Wszystkie były pacjentkami doktora X*.
Tydzień temu na łamach „WW”
opublikowałam materiał o oddziale położniczym w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Był to owoc
interwencji Fundacji Rodzić
po Ludzku w tej placówce, a także obszernego raportu „Głos matek ma moc zmiany”. Złożyły się
na niego ankiety wypełnione przez
ponad 50 tys. Polek w całej Polsce.
Wnioski są dość ponure – okazało
się, że aż 54 proc. kobiet doświadczyło nadużyć na oddziałach położniczych w naszym kraju.
ODZEW CZYTELNICZKI
– Czytałam pani artykuł. Najbardziej śmieszy mnie to, że szpital czuje się pokrzywdzony w temacie karmienia noworodków.
No i to, co napisali odnośnie pukania do sal – mówi pani Patrycja,
która w czerwcu 2017 r. na wrzesińskim oddziale urodziła syna.
Przypomnijmy, że aż 78 proc. respondentek wskazało, że personel
nie pukał przed wejściem na salę,
z kolei 23 proc. matek poinformowało, że ich dzieciom podano
mleko modyfikowane bez ich zgody, a bez wskazań medycznych.
Z tymi informacjami nie zgodził
się prezes szpitala Zbigniew Hupało. Stwierdził, że pacjentki często nie słyszą pukania, a mieszanka mlekozastępcza jest podawana
tylko wtedy, kiedy matki nie chcą
lub nie mogą karmić.
Pani Patrycja podzieliła się
z nami swoją historią. Był to jej
pierwszy poród.
– Ciążę prowadziłam we Wrześni – opowiada. – Ciąża zdrowa,
byłam raz na obserwacji w naszym szpitalu ze względu na brak
ruchów dziecka w maju 2017 r.,

ale po przyjęciu na oddział i badaniach okazało się, że dziecko jest
po prostu mniej aktywne niż zazwyczaj. Po dwóch dniach obserwacji zostałam wypisana. Od samego początku byłam nastawiona na poród w Poznaniu, w szpitalu przy ul. Polnej, jednak na cztery
dni przed wyznaczonym terminem
zaczęłam odczuwać skurcze, które
raz nasilały się, raz słabły. Trwały
przez cały dzień – wspomina.
TYLKO DO KONTROLI

Wspólnie z mężem podjęła decyzję, by sprawdzić, czy wszystko
jest w porządku. Udała się do szpitala we Wrześni. Położna, z którą
była w kontakcie, potwierdziła, że
to dobry pomysł.
– Samo przyjęcie na oddział
i pierwsze badanie przez pana
doktora Y* było niemiłe. Zostałam skrytykowana za to, że nie
mam ze sobą szlafroka. Panował
wtedy upał, w dzień było 30 stopni, więc ostatnia rzecz, o jakiej
bym pomyślała, to szlafrok – oraz
że niepotrzebnie zawracam im
głowę, bo to na pewno tylko skurcze przepowiadające – wspomina
pani Patrycja. – Była ze mną cały
czas pewna młoda położna, która
poradziła mi, żebym nie zwracała
uwagi na to, co mówi pan doktor,
bo tak jest zawsze, jak on ma długi dyżur. Tego wieczora zostałam
przeniesiona na oddział ginekologii, bo na położnictwie nie było już
miejsca – relacjonuje.
Poważniejsze problemy rozpoczęły się drugiego dnia pobytu
w szpitalu.
– Około piątej rano zaczęłam odczuwać coraz boleśniejsze skurcze. Doktor X kazał mi się zgłosić na badanie. Było bardzo bolesne, niedelikatne, po czym oznajmił, że poród się zaczął. Wróciłam
na swoją salę, przyszła po mnie
położna i poszłyśmy na porodówkę. Miałam ze sobą plan porodu,
w którym było jasno zaznaczone,
czego oczekuję. I myślałam, że będzie to brane pod uwagę.
Na sali porodowej, już przebrana w szpitalną koszulę, pani Patrycja chciała chodzić, ponieważ wtedy skurcze były mniej bolesne. Ale
położna jej zabroniła i nakazała się
położyć.
WIZYTA HANDLOWCA
– Podłączyła mnie pod KTG (urządzenie monitorujące czynność serca płodu oraz czynność skurczową
mięśnia macicy – przyp. red.), nie
mówiąc dlaczego. Podano mi środek uspokajający, po którym skurcze zaczęły się zmniejszać. Wtedy położna mnie zbadała, zadając niewyobrażalny ból. Okazało się, że przebiła pęcherz. Wylały się ze mnie gęste, zielone wody.
Powiedziała, że to bardzo niedobrze. W tym czasie na salę dotarł
mój mąż. Położna wykonała telefon
do lekarza, doktora X. Przedstawiła mu sytuację, zapytała: „Co robimy”, na co ten odpowiedział: „No
jak co? Rodzimy!”. Mniej więcej
pięć minut później był już na sali
porodowej. W tym czasie położna

matki i dziecka powinien trwać
nieprzerwanie co najmniej godzinę. Najczęściej mówi się o dwóch
godzinach – i prezes szpitala Zbigniew Hupało zapewnia, że właśnie tyle trwa on na wrzesińskiej
porodówce. Pani Patrycja twierdzi, że tylko na papierze.
– Dziecko było fioletowe, nie płakało, nie ruszało się – opowiada.
– Położna wsadziła mu palec do ust
i odśluzowała. Wtedy zaczęło płakać. Położono mi dziecko na klatkę
piersiową dosłownie na dwie minuty i zabrano. Doktor X zaczął mnie
szyć. Nie znieczulił, bo – jak stwierdził – „to znieczulenie w ogóle nie
działa”. W trakcie wdał się w rozmowę z moim mężem. Szyjąc mnie,
pytał męża, czy nie ma przypadkiem siana dla koni, bo potrzebuje!
Szycie bolało bardziej niż skurcze.
Doktor nie mógł wbić się w skórę
i śmiał się ze mnie, mówiąc: „Jesteś twarda jak podeszwa”. Kiedy ta męka się skończyła, położna zaleciła pielęgniarce, by podała mi środki przeciwbólowe, a najlepiej paracetamol. Zaczęłam krzyczeć, że jestem uczulona na paracetamol, ale położna stwierdziła,
że to mój wymysł i nic mi nie będzie. W końcu stanowczo odmówiłam przyjęcia jakichkolwiek leków.
Przyniesiono mi syna na 10 minut,
zostałam pozostawiona sama sobie w kwestii karmienia czy trzymania dziecka. Potem znów zabrali
syna, tłumacząc, że szczepienia, badania, a ja muszę jechać na oddział.
Oczywiście w książeczce zdrowia
syna jest wpisane, że kontakt skóra
do skóry trwał dwie godziny, co jest
KONTAKT? DWIE MINUTY
absolutną nieprawdą – podkreśla
kobieta. – Zostałam przewieziona
Zalecenie Światowej Organizacji na salę, nie miałam siły się ruszyć.
Zdrowia (WHO) jest jasne: po po- Każda próba podniesienia się z łóżrodzie kontakt „skóra do skóry” ka kończyła się zawrotami głowy.

podłączyła oksytocynę, oczywiście
bez informowania mnie, po co i dlaczego to robi. Ogoliła mnie, zacinając skórę. Skurcze zaczęły się nasilać. W pewnym momencie ktoś zapukał do drzwi, wpuścili tego człowieka na salę, nawet mnie nie okrywając, nie pytając o zdanie. Leżałam na łóżku z gołym tyłkiem
zwróconym w stronę drzwi! Okazało się, że ten człowiek to przedstawiciel handlowy, który akurat przywiózł nowy aparat do KTG. Doktor poprosił tego mężczyznę, żeby
od razu na mnie pokazał położnej,
co i jak działa, nie pytając mnie
o zgodę. Ten stanął za mną i zaczął
wyjaśniać, jak wszystko podłączyć.
Nie reagowałam, ponieważ skurcze
były coraz silniejsze i coraz bardziej
męczące – opowiada kobieta.
Kilka minut po tym, jak niespodziewany gość opuścił salę, położna oznajmiła pani Patrycji, że
to już czas.
– Kazała mi przeć, a ja w ogóle nie czułam parcia. Między skurczami poczułam straszny ból i zaczęłam płakać. Zapytałam położną:
„Co mi pani robi?”. Ból był okropny, jakby ktoś ciął mnie tępym nożem. Położna nic nie odpowiedziała, odezwał się doktor X: „Robi to,
co należy. Profilaktycznie nacięła krocze”. Kiedy ból ustąpił, znowu kazali mi przeć ponad moje siły.
Powiedziałam, że już nie dam rady,
nie czuję parcia. Ale wtedy lekarz
zagroził mi, że zrobi to za mnie
kleszczami. Bardzo bałam się porodu kleszczowego, dlatego zaparłam się i udało mi się urodzić.

❝

Niszczył mnie
psychicznie,
mówiąc, że dziecko
będzie roślinką.
Nalegał na
skrobankę

— wspomina pani Anna

BRAK WSPARCIA
Po porodzie pani Patrycja wcale nie odetchnęła z ulgą. Godzinę po przeniesieniu na salę odwiedziła ją położna. Zapytała, czy już
wstaje i czy się wykąpała.
– Powiedziałam, że nie mam siły
i że kręci mi się w głowie. Wtedy
mnie wyzwała, że muszę iść zmienić sobie podkłady i że kto to widział, że jeszcze nie skorzystałam z łazienki, skoro zaraz mają
mi przywieźć dziecko. Oburzona
wyszła z sali. Nie pomogła mi w niczym. Zainteresowała się mną dopiero położna, która była przy porodzie. To ona zaprowadziła mnie
do łazienki, trzymała, kiedy słabłam,
przyniosła i przebrała podkłady.
Później na salę przyszedł mój mąż
i to on pomagał mi we wszystkim.
Kobieta bardzo chciała karmić
piersią, ale nie otrzymała wsparcia.
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Opowieści kobiet
ze względów na moje choroby – zespół jajników policystycznych, niedoczynność tarczycy oraz insulinooporność – nie dawało szans na ciążę. Aż trafiłam do dr. Michała Perlika, któremu hormonami udało się
tę ciążę wywołać – opowiada kobieta. – Ale pech chciał, że był to okres
urlopowy i mojego lekarza akurat
nie było w mieście. Kontaktowałam się z nim telefonicznie i powiedział, że mam się udać z krwawieniem do pierwszego szpitala z oddziałem ginekologicznym. Udaliśmy się więc na SOR we Wrześni.
W miarę szybko zostałam przyjęta
na oddział i po pierwszych badaniach tragedii nie było. Lekarz powtarzał, że ciąża się rozwija i mam
się uspokoić, bo to pogarsza sprawę. Zostałam położona w naprawdę komfortowych warunkach, jak
na tamten szpital. Pokój z łazienką,
elektryczne łóżko... Miałam jak najmniej chodzić, leżeć i się nie denerwować. Na drugi dzień dyżur objął
od rana pan X. Kiedy dowiedział
się, że jestem pacjentką dr. Michała,
wpadł w lekki szał. Po zwykłym badaniu ginekologicznym stwierdził,
że jest martwość płodu i że najlepiej
zrobić skrobankę. Oczywiście nie
wyraziłam zgody. Cały czas rósł poziom Beta hCG (hormon charakterystyczny dla ciąży – przyp. red.).

❝

Wszyscy
powtarzali, że ten
lekarz taki jest,
wszystkich tak
traktuje i nic nie da
się z tym zrobić

— opowiada pani Daria

– W nocy było najgorzej. Przyszła do mnie pani z oddziału neonatologii i powiedziała, że tak nie
może być, że tylko moje dziecko
płacze, ponieważ je męczę, nie potrafiąc nakarmić. Powiedziała, że
mam nie krzywdzić dziecka i zabrała je ze sobą, żeby podać mleko
modyfikowane. Byłam tak zmęczona i przygnębiona, że nie protestowałam. Następnego dnia modliłam
się tylko o to, by już iść do domu.
Obchód był bardzo niekomfortowy, bo leżałam na sali z inną kobietą. Doktor X kazał nam pokazywać
krocze, sam odsłaniał kołdrę, nie
czekając aż powiemy, że jesteśmy
gotowe. Zwyzywał panią leżącą
obok mnie za to, że miała na sobie
spodnie od piżamy zamiast koszuli. Personel jak ze średniowiecza:
zero świeżej wiedzy, zero empatii.
Dołują zamiast wspierać – podsumowuje pani Patrycja.

ANKIETA OTWIERAJĄCA
OCZY
– Nie złożyłam skargi, bo to nie
było dla mnie wtedy najważniejsze. Chciałam po prostu wrócić
do domu i zacząć cieszyć się swoim upragnionym dzieckiem. Dopiero kiedy trafiłam na ankietę
Fundacji Rodzić po Ludzku, zrozumiałam, jak wiele moich praw zostało naruszonych w tym szpitalu.
A wiele kobiet nie zna swoich praw.
Mają małą wiedzę odnośnie ochrony życia kobiety i jej nowo narodzonego dziecka, znikomą wiedzę
odnośnie karmienia. Mam nadzieję, że w szpitalu zmieni się podejście, szczególnie doktora X.
Syn pani Patrycji przyszedł
na świat z krwiakiem, który miał
zniknąć do 8. tygodnia życia, ale
nie zniknął do dziś, choć od porodu minęło ponad 2,5 roku.
– Chirurg po konsultacji powiedział nam otwarcie, że to wina lekarza i położnej, bo kazali przeć
w nieodpowiednich chwilach.
Dziecko zostało wypchnięte na siłę,
a nie w zgodzie z naturą. Ja z powodu źle gojącej się rany po nacięciu
krocza i szyciu cierpiałam dobre
dwa miesiące. Nie mogłam usiąść,
ciągle towarzyszył mi ból, zbierała
się ropa – mówi pani Patrycja.

OPOWIEŚCI O ROŚLINCE
– Leżałam dwa tygodnie. Za każdym razem chciał mnie skrobać.
Zresztą to chyba było ulubione zajęcie doktora. Niszczył mnie psychicznie, mówiąc, że dziecko będzie roślinką – opowiada pani Anna.
Po tym jak nie wyraziła zgody na aborcję, została przeniesiona na salę bez łazienki. Mimo
że powinna chodzić jak najmniej, do najbliższej toalety miała 100 metrów.
– Moja mama pracowała wtedy w szpitalu, interweniowała
i nic to nie dało. Co chwilę doktor
mi dogryzał, że mój lekarz ma mnie
gdzieś, bo inaczej przyjąłby mnie
na swój oddział. Z dr. Perlikiem byłam cały czas w kontakcie telefonicznym i SMS-owym, ponieważ
przebywał za granicą. Ostatecznie
kazał mi się wypisać na własne żądanie, pokierował do lekarza, który ustawił mi leki i mogłam leżeć
w domu bez stresu. Dodam, że
doktor X przez moje dwa tygodnie
na oddziale miał dyżury po 24 godziny. Ja dziś jestem mamą zdrowej
6-latki. A nie roślinki – zauważa
pani Anna. – Mam nadzieję, że doktor X zakończy pracę we Wrześni,
bo sam szpital ma naprawdę świetne warunki dla rodzących – dodaje.

SZAŁ I „SKROBANKA”

ZAJŚĆ W CIĄŻĘ
BYŁO ŁATWO

Pani Anna* jest przekonana, że
gdyby pozostała na wrzesińskim
oddziale i posłuchała doktora X,
dziś nie miałaby córki.
– W czerwcu 2013 r. trafiłam
do szpitala z krwawieniem, odklejającą się kosmówką i krwiakiem. Byłam w pierwszych tygodniach ciąży. Staraliśmy się o nią z narzeczonym od kilku lat. Większość lekarzy

Z panią Darią, wrześnianką, rozmawiam dokładnie w trzecią rocznicę jej pobytu we wrzesińskim
szpitalu. O swojej ciąży mówi, że
była chciana, choć nie można powiedzieć, że planowana, ponieważ
nie przygotowała się do niej jak należy. Z powodu lęku rodziny i otoczenia. Mimo młodego wieku była
przekonana, że chce mieć dziecko.

– Po prostu odłożyliśmy z byłym
już teraz partnerem zabezpieczenia i tyle na naszym planowaniu się
skończyło. W ciążę zaszłam bardzo
szybko, bo chyba miesiąc po odstawieniu antykoncepcji. Najpierw
trafiłam na lekarza, który totalnie
nie ogarniał tematu. Mówił: „Niech
pani je dużo buraczków”, i generalnie nawet nie potrafił określić,
w którym tygodniu ciąży jestem.
Kazał czekać i czekać.
Gdy po raz kolejny usłyszała, że
ma poczekać na konkretne informacje jeszcze tydzień, zdenerwowana postanowiła zmienić lekarza.
Tak trafiła do dr. Michała Perlika.
– Z jego podejściem wszystko
było OK, ale okazało się, że ciąża jest zagrożona. Nie potrwało
to długo i w drugim miesiącu okazało się, że płód trzeba usunąć.
BAGATELIZACJA

– Dostałam skierowanie do szpitala we Wrześni – relacjonuje pani
Daria. – Pierwsze badanie wykonał doktor X. Ja zrozpaczona, załamana, w ciężkim stanie, a on podczas badania rzucał jakieś teksty totalnie nie na miejscu, tak jakby nic
się nie stało i wszystko było w porządku. Taka luźna rozmowa przy
herbatce. Usłyszałam na przykład,
że jestem podobna do mamy. Ktoś
mógłby pomyśleć, że przesadzam,
przecież nie chciał źle. Uważam
jednak, że pracując na takim stanowisku, należy mieć jakiekolwiek
pojęcie o psychologii i o tym, jak takie zachowanie działa na wrażliwe
pacjentki, które są w trakcie utraty upragnionego dziecka. Urządzanie sobie pogaduszek w trakcie zaglądania kobiecie w krocze jest nie
na miejscu. Wystarczyłoby zwykłe:
„Rozumiem, że musi być ci ciężko”.
A później było tylko gorzej.
Pani Daria dostała tabletki dopochwowe i została poinformowana, że w ciągu 5 godzin powinny wywołać skurcze. Gdy te się
nie pojawiły, przyniesiono jej jedzenie. Pielęgniarka przekazała,
że jutro zostanie podana kolejna
porcja leków.
– Nie chciałam jeść, mimo że
próbowano mnie zmusić, dosłownie. Dobrze, że postawiłam
na swoim, chociaż to raczej stres
mi nie pozwalał na przełknięcie
czegokolwiek. Po około 30 minutach zaczęłam mieć bardzo bolesne skurcze. Przyszła pielęgniarka i „na pocieszenie” powiedziała,
że to takie skurcze porodowe, tylko że będzie jeszcze gorzej i bardziej boleśnie. Kazano mi przejść,
a raczej przeczołgać się, do pokoju zabiegowego, gdzie lekarz miał
sprawdzić rozwarcie. Doktor Z*
był bardzo oschły, wręcz pretensjonalny, można to było wyczytać
z jego mimiki, narzekania i wydawania rozkazów zarówno mnie,
jak i personelowi. Później kazał
mi wrócić do łóżka. Potem znowu
na fotel. W pewnym momencie powiedział do kogoś, że jestem „psychiczna” i powinni mnie zamknąć,
choć jedyne co robiłam, to płakałam i zwijałam się z bólu. Nawet
nie miałam ataku paniki, nie wyrywałam się, nic. Wyrozumiały i de-

likatny w słowach był jedynie anestezjolog oraz jedna pielęgniarka, choć nie ta, która przychodziła
sprawdzać, co ze mną. Kiedy obudziłam się po narkozie, powiedziałam, że coś mi się przyśniło. Zapytała, co takiego. To było bardzo kojące, że mogłam to z siebie wyrzucić od razu – mówi pani Daria.
TRAUMA

Po przebudzeniu z narkozy cały
czas była pod wpływem „głupiego
jasia”, wszystko ją bawiło. Przeniesiono ją z powrotem na oddział.
– Przyszła pielęgniarka, ta która od początku mnie doglądała,
i zapytała się, jak się czuję. Odpowiedziałam, że wspaniale. A ona
na to: „Dobra, dobra, zobaczysz,
jak to do ciebie wszystko wróci
i sobie przypomnisz. Dopiero jak
urodzisz dziecko, to się z tego pozbierasz!”. Po co, do jasnej cholery, mówić coś takiego?!
Widać, że mimo upływu czasu
wspomnienie jest nadal bolesne.
– Rano przyszedł doktor Z z trzema innymi pielęgniarkami. Zapytał,
czy krwawię. Powiedziałam, że nie
wiem, więc kazał mi zdjąć majtki. Zauważył, że nie mam podpaski. Nie wiedziałam, że powinnam
ją mieć na noc. Bez pytania odchylił majtki, żeby lepiej widzieć,
po czym wyzwał mnie za brak tej
podpaski. Powiedział coś w tylu, że
chyba sobie z niego żartuję, pomruczał coś pod nosem i wyszedł.
Pani Daria została wypisana do domu dwie godziny później. Po trzech tygodniach powinna pojawić się na badaniach kontrolnych, ale przeżycia z oddziału
były dla niej tak traumatyczne, że
je opuściła.
– Bardzo chciałam coś zrobić
z tą sytuacją. Czułam, że to, jak
mnie potraktowano, było złe, ale
nic nie zrobiłam, ponieważ wszyscy powtarzali, że ten lekarz taki
jest, wszystkich tak traktuje i nic
nie da się z tym zrobić. W przeszłości próbowano, ale szpital nie
ma kogo zatrudnić na jego miejsce.
Z tego powodu odpuściłam i włożyłam siły w terapię. Moją stratę przeżyłam i przepracowałam,
ale do dzisiaj leczę się z tego, jak
mnie potraktowano – zapewnia
pani Daria.
Do dziś nie ma dziecka.
Cdn.
Anna Tess Gołębiowska
* Nazwiska (i płeć) lekarzy zanonimizowaliśmy, ale pojawiający
się we wszystkich historiach doktor X to ta sama osoba.
* Imię bohaterki tekstu zmieniliśmy na jej prośbę.
Od redakcji: Wyjątkowo zdecydowaliśmy się na podzielenie artykułu na odcinki. Za tydzień opublikujemy opowieść czwartej z kobiet
rodzącej we wrzesińskim szpitalu.
Jeśli ktoś chciałby zapoznać się
z materiałem już dziś, zapraszamy na nasz portal Wrzesnia.info.
pl – tam w dziale artykułów płatnych udostępniamy całość przedpremierowo.

