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W odpowiedzi na napływające do organizatorek akcji Lepszy Poród kartki zawierające
poruszające opisy wykonania chwytu Kristellera (kartki dostępne na stronie
www.lepszyporod.pl oraz na facebookowym profilu akcji) postanowiono zbadać jak często
kobiety rodzące w Polsce doświadczają manewru Kristellera.

JAK ZASTOSOWANIE CHWYTU KRISTELLERA WSPOMINAJĄ KOBIETY?








lekarz usiłował się na mnie rzucić i wypchać ze mnie dziecko ale tak długo go odpychałam i
,,walczyłam " z nim że dał sobie spokój.
Ja miałam wyciskane łożysko. Lekarz rzucił mi się na brzuch, położna ciągnęła za pępowinę a
ja płakałam błagając o litość, bo ból był gorszy od porodu.
Ja w dwóch porodach walczyłam by mi nie wyciskano łożyska. Udało się. Łożysko urodziłam
samoczynnie. Ale zakusy by udzielić mi przemocowej "pomocy" były nieustanne, próby
namawiania, straszenie, szydzenie itp. Chciałabym by moje dzieci nie musiały walczyć o brak
przemocy w szpitalu! Dzięki za całą akcję. Robicie coś MEGA WAŻNEGO! Uściski ciepłe!
Ja miałam wyciskane łożysko. Lekarz oparł się o mój brzuch i mocno go naciskał aż w końcu
dopiął swego!!! Ale żadnego bólu nie czułam gdyż miałam znieczulenie zewnątrzoponowe,
ale pamiętam to do dziś choć minęły już 4 lata od porodu!!!
Lekarz nie rzucił się na mój brzuch, a raczej wypchnął dziecko z niego. Gdyby nie on, to
potraktowano by synka kleszczami , albo by się udusił, bo zanikało tętno .

JAKIE SĄ NAUKOWE PRZESŁANKI SKŁANIAJĄCE DO UŻYCIA TEJ METODY?

Wykonanie manewru Kristellera zwiększa możliwość wystąpienia powikłań takich jak: przedwczesne
oddzielenia łożyska, uszkodzenia krocza, urazu mechanicznego dziecka.
Położnictwo - ćwiczenia : podręcznik dla studentów medycyny.
Michał Troszyński

Nie ma udokumentowanych korzyści z wykonania manewru Kristellera, za to znane są liczne
możliwe powikłania wyniakające z użycia tej moetody.
The role of uterine fundal pressure in the management of the second stage of labor: a reappraisal.
Merhi ZO, Awonuga AO
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BADANIE DOTYCZĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI STOSOWANIA CHWYTU
KRISTELLERA W POLSKCE ZREALIZOWANE PRZEZ AKCJĘ LEPSZY PORÓD
Badanie przeprowadzono za pomocą platformy do badań internetowych ankietka.pl w styczniu 2015
roku.
W badaniu wzięło udział ponad 1060 kobiet rodzących naturalnie w Polsce na przestrzeni ostatnich
10 lat (2004-2014), z czego 334 z nich rodziły w 2014 roku. Respondentki zapytano czy w czasie
narodzin ich dzieci zastosowano chwyt Kristellera tłumacząc w opisie pytania czym manewr taki może
się charakteryzować i jak może wyglądać.

UZYSKANE WYNIKI
Sposród kobiet rodzących w 2014 roku 22,14% jest pewnych, że użyto chwytu Krostellera. Kolejne
7,14% donosi, że nie jest pewnych czy zastosowano manewr, co oznacza, że na sali porodowej miała
miejsce sytuacjia, która nie jest jednoznaczna z punktu widzenia kobiety a tym samym kobieta może
podejrzewać, że ten chwyt zastosowano. Zaś 70,66% respondentek było pewnych, że chwytu
Kristellera nie zastosowano.
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OZNACZA TO, ŻE BLISKO CO 3 KOBIETA RODZĄCA NATURALNIE W ROKU 2014
DOŚWIADCZYŁA ZACHOWANIA, KTÓRE DAŁO JEJ PODSTAWY BY PODEJRZEWAĆ, ŻE
ZASTOSOWANO CHWYT KRISTELLERA.

W podziale na województwa widać, że sytuacja najgorzej wygląda w województwie lubelskim, w
którym przeszło 50% porodów zakończyło się użyciem manewru Kristellera.

Dane z roku 2014 pokrywaja się ze średnimy danymi uzyskanymi w czasie badania. Informacje
uzyskane od kobiet wskazują na to, że na przestrzeni ostatnich 10 lat w Polsce

średnio

31,89% porodów zakończyło się użyciem chwytu Kristellera.
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Również w statstystyce dziesięcioletniej województwem, które notowało najwyższą częstotliwość
użycia chwytu Kristellera było województwo lubelskie, zaś zaraz po nim województwo śląskie.
Najniższą
częstotliwość zastosowania manewru Kristellera zanotowano w województwie
zachodniopomorskim i mazowieckim.
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DZIAŁANIA AKCJI LEPSZY PORÓD
W związku z uzyskanymi danymi dotyczącymi chwytu Kristellera akcja Lepszy Poród kieruje pismo do
Ministerstwa Zdrowia przekazując powyższe statystyki i pytając o przepisy prawne dotyczące
stosowania manewru Kristellera.
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