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Olkusz, dnia 06.08.2015 r.

Pani Dyrektor Dagmara Korbasińska
Ministerstwo Zdrowia
Departament Matki i Dziecka

Piszę do Pani w sprawie Raportu dot. stosowania chwytu Kristellera podczas
porodu, sporządzonego na podstawie badania prowadzonego w styczniu 2015 roku
przez akcję „Lepszy Poród”.
Pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakazie stosowania chwytu kierowałam
poprzednio tj. 09.03.2015 r. do Ministra Zdrowia. Dnia 17.03.2015 r. dostałam
odpowiedź od Pani, z informacją o przekazaniu listu wraz z Raportem do Prof. Dr hab.
Stanisława Radowickiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i
ginekologii. Nie dostałam jednak odpowiedzi więc dnia 16.06.2015 r. wysłałam to samo
pismo z załączonym Raportem bezpośrednio do Prof. Radowickiego jednak znów nie
otrzymałam odpowiedzi.
Jest to szalenie ważna i poważna sprawa, stosowanie tego chwytu dotyczy
bardzo wielu kobiet, na co dzień, na polskich porodówkach. Szukamy informacji od
początku tego roku, jednak nikt nie chce nam jej udzielić. Proszę Panią o pomoc.
Jeszcze raz zamieszczam zatem treść listu jak i Raport i liczę na Pani pomoc w
tej bardzo ważnej dla nas sprawie.
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Kieruję do Pana poniższe pismo po raz kolejny w związku z prośbą o
przedstawienie stanowiska w sprawie dopuszczalności stosowania manewru Kristellera
podczas porodu oraz wskazanie formalnego uregulowania tego problemu.
Pierwsze pismo zostało wysłane do Pana przez Dyrektora Departamentu Matki i
Dziecka, Panią Dagmarę Korbasińską dnia 17.03.2015 roku, drugie natomiast
wysłałam do Pana osobiście dnia 16. 06.2015 roku, jednak do tej pory nie dotrzymałam
odpowiedzi na żadne z nich. Ponawiam zatem swoją prośbę zamieszczając raz
jeszcze treść listu i raport z badania dot. chwytu Kristellera przeprowadzonego w
ramach akcji „Lepszy Poród”.
Zwracam się do Pana jako jedna z organizatorek i przedstawicielka akcji
„Lepszy Poród’ działającej na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce oraz
dążącej do respektowania praw pacjenta i praw okołoporodowych na polskich
oddziałach położniczych przez personel medyczny.
Składam na Pana ręce niniejszy list z racji naszego zaniepokojenia stosowaniem
manewru Kristellera w trakcie porodów.
Kierowałam już prośbę o udzielenie informacji o zakazie stosowania chwytu
Kristellera do wojewódzkich Konsultantów medycznych. Do Prof. UJ dr hab. med.
Huberta Hurasa, konsultanta w dziedzinie Położnictwa i ginekologii, pisałam
22 listopada 2014 roku, a do konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologicznopołożniczego, Dr Barbary Prażmowskiej, pisałam 28 listopada 2014 roku. Z
powyższymi osobami kontaktowałam się droga mailową, korzystając z adresów
zamieszczonych na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi.
Badanie prowadzone w styczniu 2015 roku przez akcję „Lepszy Poród”
pokazało, że średnio 31% kobiet rodzących siłami natury w Polsce w ciągu ostatnich
10 lat doświadczyło stosowania manewru Kristellera w trakcie własnego porodu.
Dodatkowo średnio co trzecia kobieta, rodząca siłami natury w 2014 roku doświadczyła
na sali porodowej zachowania, które dało jej podstawy by przypuszczać, że
zastosowano ten manewr w trakcie ich porodu. (W załączeniu raport z
przeprowadzonych badań.)

Ponadto codziennie dostajemy głosy zarówno kobiet rodzących, u których
zastosowano chwyt Kristellera, jak i tych które podejrzewają, że ten chwyt
zastosowano, natomiast dokumentacja medyczna zawiera odmienne informacje. Te
kobiety nie mają dowodów na poparcie swoich podejrzeń, jedynym zapisem z ich
porodu jest dokumentacja medyczna, której zapisy nie są rzetelne. Panie Ministrze, co
mogą zrobić kobiety w takiej sytuacji, gdzie mogą zgłosić swoje podejrzenia?
Kolejnymi głosami jakie dostajemy są głosy studentów, którzy stosowanie
chwytu obserwowali podczas praktyk na salach porodowych. Oni natomiast dostają
niejasny przekaz, podczas wykładów mówi im się, że chwytu Kristellera stosować nie
wolno, natomiast na salach porodowych widzą jego stosowanie. Dodatkowo mówi im
się, że to zupełnie inna czynność i straszy trudnością z ukończeniem praktyk jeśli ich
obserwacje zostaną zgłoszone. Studenci więc boją się i milczą. Panie Ministrze, co
mogą zrobić w takiej sytuacji studenci, którzy nie chcą ryzykować nieukończeniem
praktyk, gdzie zgłosić to co widzieli nie ryzykując osobiście?
Wiadome jest, że chwyt Kristellera jest zakazany. Może spowodować
uszkodzenia w ciele matki jak i dziecka, jest zagrożeniem dla ich życia i zdrowia. Brak
jednak konkretnych uregulowań prawnych dotyczących zakazu. Poszukujemy
wszelkich informacji dotyczących zakazu stosowania chwytu Kristellera, jednak jedyne
na co napotykamy to normy prawne dające się zastosować w przypadkach stosowania
chwytu Kristellera, jak art. 160 kodeksu karnego oraz orzecznictwo sądów. Praktyka
pokazuje jednak, że sankcje za zastosowanie chwytu stosowane są dopiero wtedy, gdy
wystąpią skutki jego zastosowania, w postaci śmierci czy kalectwa. To
niedopuszczalne, aby wszystkie przypadki stosowania chwytu, które nie doprowadziły
do poważnych negatywnych konsekwencji były poza działaniem prawa, osoby
stosujące chwyt były bezkarne, a pacjentki nie chronione przed tymi praktykami.
W wyrokach sądów, które orzekają w sprawach związanych ze stosowaniem
chwytu Kristellera podkreśla się, że jest to zabieg zakazany i niebezpieczny. Żaden
jednak sąd nie przywołuje podstawy zakazu.
Musi istnieć konkretny zakaz stosowania chwytu Kristellera. Kobiety w Polsce
muszą mieć poczucie, że są chronione przed samym wykonywaniem b chwytu
Kristellera, a nie tylko przed jego skutkami.
Wobec powyższego, zwracam się do Pana z zapytaniem czy w Polsce
stosowanie chwytu Kristellera jest prawnie dopuszczalne? Proszę o wskazanie normy
prawnej zakazującej tych praktyk.
Z poważaniem:
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