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Tragedia na porodówce

NAPRZECIW MARZENIOM WYSZŁA ŚMIERĆ

Nikt nie przypuszczał, że może dojść do takiej
tragedii. Najbliżsi Moniki oczekiwali na jej szczęśliwe rozwiązanie. W progi domu, tworzonego wraz
z ukochanym mężczyzną, miało wejść nowe, jakże upragnione przez obojga życie, tymczasem naprzeciw ich marzeniom i planom wyszła śmierć.
Dramat rozegrał się na izbie porodowej ostrzeszowskiego szpitala. Monika trafiła tam wczesnym rankiem w poniedziałek 27 sierpnia. Krótko

po siódmej rozpoczął się poród, godzinę później
mała Lenka nie żyła. Wtedy też zaczęła się agonia
Moniki i beznadziejna walka o jej życie – niestety,
przegrana.
Czy to możliwe, by zdrowa, wysportowana osoba, mająca urodzić zdrowe dziecko – co potwierdzały przeprowadzone dzień wcześniej badania
– mogła tak nagle zejść z tego świata? Kto jest
winien tej tragedii i czy musiało do niej dojść?

Pytania te cisną się na usta wszystkich, którzy
słyszeli o dramacie, jaki przed tygodniem rozegrał
się w szpitalu. Z jeszcze większym bólem zadają
je najbliżsi Moniki – jej mama i Marcin, partner
Moniki, z którym snuła wspólne plany rodzinnego
szczęścia.
Może ich wypowiedzi i wspomnienie tamtych
tragicznych chwil przybliżą nas do prawdy.
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„W poniedziałek o godzinie czwartej na ranem
Monika obudziła mnie, mówiąc, że odeszły jej
wody, że będzie rodzić – wspomina Marcin Bandzerewicz – partner Moniki, ojciec mającego narodzić
się dziecka.. Wszystko było w porządku, byliśmy
przygotowani na ten moment, jeszcze w piątek
miała wykonane szczegółowe badania przez panią
ordynator. Pojechaliśmy do szpitala. Wcześniej
podjęliśmy decyzję, że będę przy porodzie.
Przygotowano Monikę i czekaliśmy. Miała bóle,
ale to normalne w tej fazie. Po jakimś czasie pojawił się dr M., wyglądał na zmęczonego. Wiem, że
w niedzielę, kiedy też byliśmy w szpitalu na badaniach, również dyżurował. Myślę, że był w szpitalu
na dyżurze bardzo długo. Na dodatek odniosłem
wrażenie, że boli go ząb – twarz miał spuchniętą,
co na pewno nie wpływało na lepsze samopoczucie. Zbadał Monikę, ale wciąż czekaliśmy. Po
siódmej rozpoczął się poród. Byłem przy Monice.
Słyszałem, jak któraś z położnych mówiła, że już
widać główkę (taka czarnula). Tętno też było w
normie, wynosiło 165. Ponieważ Monika nie mogła urodzić, położne zawołały doktora. Przyszedł
i z pewnym oburzeniem zwrócił się do Moniki, by
znów go nie podrapała. Być może wcześniej, kiedy miała bóle, mogła go zadrapnąć, ale te uwagi
nie były stosowne. Próbowano, by Monika urodziła
własnymi siłami. Chciałem, aby to dzieciątko jak
najszybciej przyszło na ten świat. Bardzo się na
nie cieszyliśmy. Nie mogliśmy się doczekać chwili
narodzin. Dwa dni wcześniej, w sobotę minął termin, chociaż po cichu liczyliśmy, że przedłuży się
jeszcze do wtorku, bo wówczas miała mieć dyżur
pani ordynator Skibińska. Doktor przyniósł kleszcze i w tym momencie Monika zaczęła krzyczeć
oraz prosić: „Panie doktorze, nie chcę kleszczy, ja
chcę urodzić!”.

(dokończenie na stronie 2.)

