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Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godnoœæ cz³owieka stanowi Ÿród³o wolnoœci
i praw cz³owieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych.
Art. 47. Ka¿dy ma prawo do ochrony prawnej ¿ycia prywatnego, rodzinnego,
czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim ¿yciu osobistym.
Konstytucja RP
8. Komitet ponawia swoje g³êbokie zaniepokojenie restrykcyjnym prawem
aborcyjnym w Polsce, które mo¿e zachêcaæ kobiety do korzystania
z niebezpiecznych, nielegalnych aborcji, którym towarzyszy ryzyko zagro¿enia
¿ycia i zdrowia. [Komitet] jest równie¿ zaniepokojony niedostêpnoœci¹ aborcji
w praktyce nawet kiedy prawo na ni¹ zezwala, na przyk³ad w przypadkach,
gdy ci¹¿a jest wynikiem gwa³tu, jak równie¿ brakiem informacji na temat
korzystania z klauzuli sumienia przez lekarzy, którzy odmawiaj¹
przeprowadzenia legalnych aborcji. Ponadto Komitet wyra¿a ¿al z powodu
braku informacji na temat rozmiaru zjawiska nielegalnie przeprowadzanych
aborcji i ich konsekwencji dla kobiet (art. 6).
Pañstwo powinno zliberalizowaæ swoje ustawodawstwo oraz praktykê
dotycz¹c¹ aborcji. Pañstwo powinno dostarczyæ dalszych informacji na
temat korzystania z klauzuli sumienia przez lekarzy oraz na ile to mo¿liwe –
na temat liczby nielegalnych aborcji przeprowadzanych w Polsce.
Te zalecenia powinny byæ wziête pod uwagê w czasie dyskusji w Parlamencie
nad projektem Ustawy o œwiadomym rodzicielstwie.
9. Komitet ponawia równie¿ swoje zaniepokojenie przyjêtymi przez Pañstwo
Stronê regulacjami dotycz¹cymi planowania rodziny. Przyczyn¹ zaniepokojenia
Komitetu s¹ równie¿ wysoki koszt œrodków antykoncepcyjnych, zmniejszenie
liczby refundowanych doustnych œrodków antykoncepcyjnych, brak bezp³atnych
us³ug planowania rodziny oraz charakter edukacji seksualnej (art. 6).
Pañstwo Strona powinno zapewniæ dostêpnoœæ œrodków antykoncepcyjnych
oraz bezp³atny dostêp do us³ug oraz metod planowania rodziny. Ministerstwo
Edukacji powinno zapewniæ, by szko³y w³¹cza³y do programów szkolnych
dok³adn¹ i obiektywn¹ edukacjê seksualn¹.
Uwagi koñcowe Komitetu Praw Cz³owieka ONZ, 2004
po rozpatrzeniu pi¹tego sprawozdania okresowego Polski

25. Komitet apeluje do Pañstwa Strony, by podjê³o konkretne œrodki, maj¹ce na
celu zwiêkszenie dostêpnoœci us³ug zdrowotnych dla kobiet, w szczególnoœci
us³ug z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, zgodnie z artyku³em 12. Konwencji i 24. Rekomendacj¹ Ogóln¹ Komitetu dotycz¹c¹ kobiet i ich

zdrowia. Nawo³uje by Pañstwo Strona przeprowadzi³o badanie na temat skali
zjawiska nielegalnej aborcji, jego przyczyn i konsekwencji, a tak¿e jego wp³ywu
na zdrowie i ¿ycie kobiet. Apeluje ponadto do Pañstwa Strony, by zapewni³o
kobietom ubiegaj¹cym siê o legaln¹ aborcjê dostêp do niej i by nie by³ on
ograniczony poprzez odwo³ywanie siê do klauzuli sumienia. Uprasza siê
Pañstwo Stronê, by wzmocni³o dzia³ania w zakresie zapobiegania niechcianym
ci¹¿om, w tym poprzez zapewnienie kobietom szerokiego dostêpu do pe³nej
oferty œrodków antykoncepcyjnych, które by³yby osi¹galne finansowo;
i poprzez zwiêkszanie wiedzy i œwiadomoœci w zakresie ró¿nych metod
planowania rodziny. Komitet zaleca Pañstwu Stronie, by nada³o priorytetowe
znaczenie sytuacji m³odych ludzi i wprowadzi³o dostosowan¹ do wieku
edukacjê seksualn¹ dla dziewcz¹t i ch³opców jako czêœæ ich programu
nauczania.
Uwagi Koñcowe Komitetu do spraw Eliminacji Dyskryminacji Kobiet ONZ
dotycz¹ce Polski 2006

WSTÊP
Wanda Nowicka
Publikacja „Piek³o Kobiet Trwa” jest wyj¹tkowa, poniewa¿ przedstawione w niej
historie napisa³o ¿ycie, a opowiedzia³y je w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci same
kobiety. Prezentujemy w niej historie 12 kobiet, które doœwiadczy³y skutków polskiej
restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej.
Ustawa antyaborcyjna zosta³a przyjêta przez Parlament 7 stycznia 1993 r., po
blisko czterech latach publicznych debat i kolejnych prób. Wprowadzono j¹ wbrew
woli wiêkszoœci spo³eczeñstwa i mimo licznych sprzeciwów. Co wiêcej, za ponury
¿art historii mo¿na uznaæ fakt, ¿e Polki zosta³y pozbawione prawa wyboru w³aœnie
wtedy, kiedy pañstwo polskie odzyska³o wolnoœæ i demokracjê w 1989 r.
Poprzednia liberalna ustawa z 1956 r. zezwala³a na aborcjê ze wzglêdów
spo³ecznych, co w praktyce oznacza³o dopuszczalnoœæ przerywania ci¹¿y na
¿yczenie kobiety.
Obecna ustawa zakaza³a przerywania ci¹¿y z przyczyn spo³ecznych, a w praktyce
doprowadzi³a do prawie ca³kowitego zakazu aborcji. Tylko teoretycznie mo¿na
ci¹¿ê przerwaæ dla ratowania zdrowia i ¿ycia kobiety, z powodu powa¿nego
uszkodzenia p³odu i gdy ci¹¿a jest nastêpstwem gwa³tu. W praktyce legalne
przerwanie ci¹¿y graniczy z cudem, rocznie przerywa siê oko³o 200 ci¹¿.
Mimo i¿ obowi¹zuj¹ca ustawa antyaborcyjna jest jedn¹ z najbardziej restrykcyjnych
w Europie, obecna koalicja rz¹dowa Prawa i Sprawiedliwoœci, Samoobrony i Ligi
Polskich Rodzin podjê³a, na szczêœcie nieudan¹, próbê zaostrzenia ustawy
antyaborcyjnej. Próba wprowadzenia do Konstytucji RP ochrony ¿ycia od poczêcia
omal¿e nie wprowadzi³a do polskiego porz¹dku prawnego ca³kowitego zakazu
aborcji. Debata, która mia³a miejsce przy tej okazji, pokaza³a, ¿e prawo kobiet do
¿ycia, a zw³aszcza do zdrowia, jest powa¿nie kwestionowane przez coraz wiêcej
œrodowisk. Niezwykle charakterystyczny jest komentarz W³odzimierza Wróbla
eksperta komisji sejmowej pracuj¹cej nad zmian¹ konstytucji: „Powstaje wiêc
pytanie, czy ka¿de zagro¿enie negatywnymi nastêpstwami na zdrowiu kobiety
ciê¿arnej uzasadnia ograniczenie ochrony ¿ycia dziecka poczêtego i
dopuszczalnoœæ zabiegu przerwania ci¹¿y. Niew¹tpliwie porównanie koliduj¹cych
wartoœci w perspektywie ich istotnoœci wskazywa³oby na prymat dziecka. Sama
ochrona ¿ycia matki nie mo¿e wiêc uzasadniaæ pozbawienia ¿ycia dziecka
poczêtego, zw³aszcza, gdy zagro¿enie, jakie mia³oby siê ³¹czyæ z kontynuacj¹
ci¹¿y, dotyczy³oby jedynie niewielkich i odwracalnych nastêpstw w zakresie
zdrowia kobiety.”
Zgodnie z obecn¹ ustaw¹ zdecydowana wiêkszoœæ Polek zosta³a pozbawiona
legalnej mo¿liwoœci przerwania nieporz¹danej ci¹¿y, jednak nawet najwy¿sza cena
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zabiegu siêgaj¹ca 1000 USD, nie powstrzymuje wielu z nich przed zabiegiem w
tzn. podziemiu aborcyjnym, nierzadko z nara¿eniem ¿ycia i zdrowia. Mimo i¿ w
podziemiu aborcyjnym nielegalne zabiegi przeprowadzane s¹ przez lekarzy i s¹
stosunkowo bezpieczne, jednak jakoœæ us³ug coraz czêœciej jest krytykowana i jest
wprost proporcjonalna do ich ceny. Choæ statystycznie nie da siê tego zjawiska
uchwyciæ, nierzadko dowiadujemy siê o kobietach, które zmar³y w wyniku
1
nielegalnej aborcji .
Kobiety, którym prawo zezwala na aborcjê, najczêœciej napotykaj¹ na bariery nie do
przebycia, g³ównie za spraw¹ lekarzy, z których ¿aden nie chce wzi¹æ na siebie
odpowiedzialnoœci za decyzjê o zabiegu. Kobiety s¹ odsy³ane od jednego lekarza
do drugiego, kierowane na niewymagane prawem badania, wprowadzane w b³¹d
co do stanu w³asnego zdrowia i regulacji prawnych dotycz¹cych warunków
dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y. Dla lekarzy troszcz¹cych siê przede
wszystkim o w³asn¹ karierê i œwiêty spokój s¹ k³opotem, którego próbuj¹ siê oni jak
najszybciej pozbyæ. Kobiety przechodz¹ gehennê, traktowane przez bezdusznych
lekarzy, a czasem równie¿ przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoœci w sposób
naruszaj¹cy ich godnoœæ oraz konstytucyjnie chronione prawo do ¿ycia i zdrowia.
Dla kobiet, które bezprawnie zosta³y pozbawione prawa do œwiadczenia
przerywania ci¹¿y nie ma ¿adnej instytucji odwo³awczej, która umo¿liwi³aby jej
wyegzekwowanie ich praw. Zdane s¹ wy³¹cznie na siebie. Ostatecznie zmuszane
s¹ do rodzenia wbrew wskazaniom medycznym lub przerywaj¹ ci¹¿ê w podziemiu.

1 W marcu 2005 r. 21-letnia Karina Kozik z Sêdziwojewa (Wielkopolska) podda³a siê
nielegalnemu zabiegowi, który zosta³ przeprowadzony przez lekarza ginekologa w jego
prywatnym mieszkaniu w Swarzêdzu. Po zabiegu dosta³a krwotoku, pogotowie ratunkowe
odwioz³o j¹ do szpitala w Poznaniu, w którym zmar³a. (Super Express, 22 03 2005)
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GDY KRAJEM RZ¥DZ¥ CI,
KTÓRYCH STAÆ I NA ZABIEG, I NA DZIECI…
Anna

Trudno mi opowiedzieæ swoj¹ historiê. Staram siê o niej nie myœleæ, bo jak zacznê
myœleæ, to znów nie bêdê spa³a po nocach. Dlatego zrobiê to mo¿liwie jak najkrócej.
O tym, co przesz³am, opowiedzia³am Lidii Osta³owskiej, dziennikarce „Gazety
Wyborczej”. 9 marca 2004 r. w „Gazecie” ukaza³ siê jej artyku³ zatytu³owany
„STRACH LEKARZY”. Wykorzystam go teraz, by opowiedzieæ swoj¹ historiê.
Mam 28 lat. Chcia³am przerwaæ ci¹¿ê ze wzglêdu na stan zdrowia. Cierpiê na ostr¹
niewydolnoœæ ¿yln¹. Ci¹¿a Ÿle wp³ywa na stan uk³adu naczyniowego. Kolejna ci¹¿a
i poród poci¹ga³y za sob¹ koniecznoœæ poddania siê operacji nogi, a póŸniej
wielomiesiêcznej rehabilitacji. Kto wówczas zaj¹³by siê moj¹ rodzin¹?
Wychowujê samotnie trójkê ma³ych dzieci.
Przesz³am ju¿ jedn¹ operacjê. Nie uda³o siê jednak zahamowaæ choroby, która
pog³êbia siê z ka¿d¹ kolejn¹ ci¹¿¹. Teraz moja lewa noga jest spuchniêta, fioletowa
po pachwinê, stopa nie wchodzi do buta. W prawej pojawi³y siê podskórne
zgrubienia i wylewy. Noga bardzo boli. Trudno mi i chodziæ, i staæ. A podczas ci¹¿y
nie mo¿na braæ œrodków przeciwbólowych.
Z powodu choroby nie wolno mi stosowaæ wk³adek antykoncepcyjnych ani
hormonów. Po ostatnim porodzie prosi³am o podwi¹zanie jajowodów, ale
powiedziano mi, ¿e to w Polsce nielegalne. Pozostaj¹ prezerwatywy.
Tym razem zawiod³y.
Nie chcia³am rodziæ. Z funduszu alimentacyjnego mia³am po 250 z³ na dziecko.
Spodziewa³am siê, ¿e bêdzie mniej, bo fundusz w³aœnie likwidowali. Pomoc
spo³eczna czasem coœ daje, czasem nie.
Ja chorujê, ch³opcy maj¹ astmê oskrzelow¹, nie starcza mi na inhalatory, na
lekarstwa. W poradni naczyniowej doktor krzyczy, ¿e nie noszê rajstop
przeciw¿ylakowych. Kosztuj¹ 200 z³. A mnie po op³aceniu rachunków niewiele
wiêcej zostaje na miesi¹c.
Zdecydowa³am siê na aborcjê przede wszystkim ze wzglêdu na stan zdrowia. Po
operacji ¿y³ w 2002 r. kazali mi le¿eæ. Wtedy trochê pomaga³ mi m¹¿. Ale na wieœæ
o ci¹¿y m¹¿ ca³kiem siê zawin¹³. Nawet nie wiem, gdzie jest. Jak urodzê, bêdê
mia³a nogi w strasznym stanie. Szpital, rehabilitacja... A dzieci s¹d mi zabierze.
Nie orientujê siê za bardzo w kwestiach prawnych. S¹dzi³am (jak wielu Polaków),
¿e aborcja jest zupe³nie zakazana, zabieg wykonuje siê jedynie w podziemiu, a jak
siê wyda – kobieta trafia do wiêzienia. Dlatego nie zg³osi³am siê do poradni K, tylko
do prywatnego gabinetu.
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Ginekolog za¿¹da³ za zabieg 2,5 tys. z³. Prosi³am, ¿eby roz³o¿y³ na raty. Nie zgodzi³
siê. Chcia³am wzi¹æ kredyt z banku. Odmówili. Za³atwia³am w drugim. Przyznali mi
300 z³.
Czas mija³. W styczniu za namow¹ kole¿anki zg³osi³am siê do Federacji na rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny. Tam po raz pierwszy us³ysza³am, ¿e aborcja jest
legalna, jeœli ci¹¿a zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu kobiety. Poradzono mi, bym w swej
poradni naczyniowej uzyska³a zaœwiadczenie o medycznych wskazaniach do
przerwania ci¹¿y.
Lekarz wystawi³ diagnozê: „Chora nale¿y do grupy wysokiego ryzyka powik³añ
zakrzepowo-zatorowych. W przypadku wyst¹pienia zakrzepicy, której ryzyko jest
znacz¹co podwy¿szone, mo¿e dojœæ do stanu bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia".
Napisa³ równie¿, ¿e po ka¿dym porodzie nastêpowa³o u mnie pogorszenie stanu
zdrowia.
Nie napisa³ o mojej obecnej ci¹¿y. Nie wiedzia³. Ba³am siê do niej przyznaæ.
Pismo przedstawi³am w szpitalu rejonowym i poprosi³am o aborcjê. Lekarzowi moja
proœba wyda³a siê zabawna. Powiedzia³, ¿e chyba ¿artujê.
Nie wiedzia³am, co robiæ. Zabiæ siê? Nie mog³am ze wzglêdu na synów.
Wychowa³am siê w domu dziecka.
Po powrocie do domu 11 lutego przez brzuch wstrzyknê³am sobie p³yn do mycia
szyb. Zemdla³am, dosta³am torsji. Ze strachu przed kar¹ nie wezwa³am pogotowia.
Nie poroni³am. To by³ tani p³yn. ¯a³ujê, ¿e nie mia³am na domestos. Zawiera chlor,
jest bardziej ¿r¹cy.
Federacja wspiera³a mnie w walce o nale¿ne mi œwiadczenie. Ponownie posz³am
do lekarza z poradni naczyniowej. Tym razem towarzyszy³a mi pani redaktor Lidia
Osta³owska z „Gazety Wyborczej”. Do gabinetu wesz³am jednak sama.
Poprosi³am, by lekarz dopisa³ do diagnozy jedno zdanie: „Kontynuacja ci¹¿y
stanowi zagro¿enie dla zdrowia pacjentki".
Z gabinetu wysz³am sp³akana: Nie napisze! Nie chce iœæ przeze mnie do wiêzienia!
Pani Lidia rozmawia³a z nim chwilê póŸniej. Wyjaœni³, ¿e ¿ylaki same w sobie nie
stanowi¹ znacz¹cego zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia. Mog¹ nim byæ w razie
komplikacji, np. przy wyst¹pieniu zakrzepicy. A przecie¿ nie wiadomo, czy
zakrzepica siê pojawi. Na tutejszym oddziale patologii ci¹¿y le¿y wiele kobiet
w podobnej sytuacji. Medycyna potrafi im pomóc. Na koniec powiedzia³: „Ryzyko
zakrzepu jest w wypadku tej pacjentki ni¿sze ni¿ ryzyko porodowe. Za³ó¿my, ¿e do
powik³añ dojdzie podczas aborcji. Wtedy s¹d spyta, kto jej wystawi³ skierowanie na
zabieg. I co bêdzie?”
Wiem, ¿e Federacja zwróci³a siê w mojej sprawie do prof. Stanis³awa Radowickiego,
krajowego konsultanta do spraw ginekologii i po³o¿nictwa. Profesor stwierdzi³, ¿e
nawet zakrzepica nie jest wskazaniem do aborcji. Powiedzia³ te¿, ¿e o tym, co jest
wskazaniem, ka¿dorazowo decyduje lekarz. Profesor nie da³ siê przekonaæ opini¹
chirurga naczyniowego, bo „chirurdzy nic nie wiedz¹ o ci¹¿y”.
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Procedury zwi¹zane z moj¹ spraw¹ trwa³y niemal dwa miesi¹ce. Mimo to niewiele
uda³o siê uzyskaæ.
Federacja za³atwi³a mi wizytê na oddziale ginekologicznym szpitala, w którym za
kilka miesiêcy mia³am rodziæ. Ordynator zaproponowa³, bym odda³a dziecko do
adopcji.
Nikt nie wie, ¿e kiedyœ tak zrobi³am. A potem zawieŸli mnie do psychiatryka. Wci¹¿
p³aczê po tej dziewczynce, chocia¿ parê lat minê³o.
Nie próbowa³am ju¿ sama usun¹æ tej ci¹¿y. Ba³am siê, ¿e umrê i osierocê swoich
synów. A jeœli nawet prze¿yjê, to bêdê mia³a na sumieniu to dziecko, które jest we
mnie. Bo mija³ ju¿ pi¹ty miesi¹c.
Zgodzi³am siê na adopcjê, ale postawi³am dwa warunki. Urodzê przez cesarskie
ciêcie, ¿ebym dziecka nie widzia³a. Podwi¹¿¹ mi jajowody, choæ to nielegalne.
Ub³aga³am ordynatora. Kaza³ lekarce zrobiæ to „na lewo”.
Przy operacji by³y dwie pielêgniarki. Jedna mnie uspokaja³a, a druga odwodzi³a od
adopcji. Mówi³a: „Mam troje dzieci i ¿yjê. Pani te¿ da sobie radê”. Czu³am siê
osaczona, myœla³am o jajowodach.
Do domu wróci³am sama. Czu³am jedno: czegoœ mi brak, czegoœ nie ma. Jak
widzia³am matki z wózkami, to mnie trafia³o. P³aka³am. Bo tylko wyrodna matka bez
serca nie p³acze i nie myœli.
Myœla³am, ¿e go nie oddam. I odda³am.
Mia³am szeœæ tygodni na decyzjê, zrzeczenie podpisa³am po terminie. Zrozumia³am,
¿e nie dam rady.
Zdrowie mi siê pogorszy³o, choroba siêga ¿y³ g³êbokich. Najstarszy syn widzia³
ci¹¿ê, pyta o dziecko. Odpowiadam, ¿e braciszek jest u cioci.
Czujê siê pokrzywdzona. Zrobi³am coœ wbrew swojej woli. Lekarze zmusili mnie do
tego.
Po operacji nie chcieli ze mn¹ rozmawiaæ. Byli wœciekli, wiêc ba³am siê spytaæ, czy
podwi¹zali mi te jajowody.
Do dziœ nie wiem.
Wierzy³am, ¿e Federacja pomo¿e mi wywalczyæ moje prawo, wierzy³am w „Gazetê
Wyborcz¹”. A¿ zrozumia³am, ¿e nikt i nic mi nie pomo¿e. Bo w Polsce rz¹dz¹
bogaci, których staæ na dzieci. Chc¹, ¿eby Polska powiêksza³a siê kosztem zdrowia
innych. Matki niech rodz¹, wychowuj¹, a jak nie mog¹ wychowaæ, niech oddadz¹.
Wcale nie zastanawiaj¹ siê, co to znaczy.
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JEDNAK WIEDZA TO ZA MA£O
Renata

Gdy rozpoczyna³am ¿ycie seksualne jako nastolatka, mia³am obszern¹ i – jak teraz
stwierdzam – ca³kiem rzeteln¹ wiedzê dotycz¹c¹ ci¹¿y i sposobów jej zapobiegania.
Zdoby³am j¹ czytaj¹c wszystko, co na ten temat wpad³o mi w rêkê, g³ównie kolorowe
czasopisma. W szkole coœ na kszta³t prawdziwej lekcji wychowania seksualnego
odby³o siê dopiero pod koniec liceum. Dla dziewczyn zorganizowano „wycieczkê” do
gabinetu ginekologicznego, gdzie mog³yœmy zapoznaæ siê z jego wyposa¿eniem,
dzia³aniem aparatu do USG oraz porozmawiaæ z lekarzem na temat wspó³¿ycia
seksualnego i antykoncepcji. Ja w tym czasie by³am ju¿ dawno po zabiegu
przerwania ci¹¿y, a badañ USG przesz³am kilkanaœcie.
Choæ wiedzê na temat seksu zdoby³am odpowiednio wczeœnie, ciekawoœæ
pozosta³a, wiêc gdy pozna³am ch³opaka, który zapragn¹³ „rozwin¹æ nasz¹
znajomoœæ”, nie waha³am siê zbyt d³ugo. U¿ywaliœmy prezerwatyw, ale by³o to doœæ
kosztowne i uci¹¿liwe. Raz zdarzy³o siê nawet, ¿e prezerwatywa pêk³a, wiêc
wybra³am siê do ginekologa po pigu³ki.
Mia³a to byæ moja druga wizyta u ginekologa. Pierwsz¹ odby³am z mam¹
zaniepokojon¹ bólami w podbrzuszu, jakie mia³am od czasu pierwszej miesi¹czki.
Posz³yœmy wtedy do specjalnej poradni dla dziewcz¹t. Wszystko odby³o siê
w dobrej atmosferze, wiêc nie obawia³am siê samodzielnej wizyty w sprawie
antykoncepcji. Okaza³o siê jednak, ze tamten gabinet zosta³ zlikwidowany
i musia³am pójœæ do mojej przychodni rejonowej.
Pewna siebie wkroczy³am do gabinetu i wy³uszczy³am cel mojej wizyty. W chwilê
póŸniej ¿a³owa³am, ¿e siê tam znalaz³am, pani doktor obrzuci³a mnie bowiem
stekiem wyzwisk. Dowiedzia³am siê, ¿e jestem ladacznic¹, upad³¹ moralnie
gówniar¹ i ¿e jeœli chcê coœ za³atwiæ, mam przyjœæ z matk¹. Zap³akana uciek³am
stamt¹d, obiecuj¹c sobie nigdy wiêcej nie iœæ do ginekologa.
Przyjœcie z którymœ z rodziców nie wchodzi³o w grê. Matka jest katoliczk¹, osob¹
o bardzo tradycyjnych pogl¹dach na sprawy seksu i antykoncepcji. Nigdy nie
próbowa³a rozmawiaæ ze mn¹ na ten temat, mimo i¿ wiedzia³a, ¿e chodzê na randki,
a mój trudny charakter i rozchwianie emocjonalne kaza³y mieæ niemal pewnoœæ, ¿e
szybko pozbêdê siê dziewictwa. Na moje pytanie, do czego s³u¿¹ podpaski
z reklamy telewizyjnej, otrzyma³am ledwo wyksztuszon¹ odpowiedŸ o krwi
wychodz¹cej t¹ sam¹ drog¹ – „w dole brzucha” – co dziecko przy porodzie. Nie, nie
mog³am prosiæ mamy, ¿eby ze mn¹ posz³a po pigu³ki! Poza aresztem domowym nic
bym nie zyska³a. Do ojca te¿ ba³am siê z tym zwracaæ, bo spodziewa³am siê, ¿e
móg³by na przyk³ad uderzyæ mnie w twarz.
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Swoj¹ niefortunn¹ wizytê u lekarza zachowa³am w tajemnicy i pozosta³am przy
prezerwatywach. Miesi¹czkowa³am ju¿ regularnie i nauczy³am siê rozpoznawaæ,
kiedy owulujê. Czasami odwa¿a³am siê na stosunek przerywany, kiedy wiedzia³am,
¿e jest bezpiecznie, i nigdy mnie ta metoda nie zawiod³a. Wpad³am przez pêkniêt¹
prezerwatywê.
Dok³adnie wiedzia³am, kiedy to siê sta³o. Nie w¹tpi³am ani przez chwilê, ¿e zajdê
w ci¹¿ê. Ca³¹ sob¹ WIEDZIA£AM, ¿e to siê w³aœnie dzieje, ale wiedzia³am te¿, ¿e
jeszcze mam czas, by przeciwdzia³aæ.
O Postinorze s³ysza³am ju¿ dawno. Nastêpnego dnia znów siedzia³am w tej samej
poczekalni co parê lat wczeœniej. Nie wiem, czemu nie posz³am do innej
przychodni, chyba myœla³am, ¿e obowi¹zuje rejonizacja. Zreszt¹ mia³am nadziejê,
¿e Postinor zdobêdê bez trudu, nie wyobra¿a³am sobie odmowy w podbramkowej
sytuacji. By³am ju¿ starsza, trudno mnie by³o nazwaæ gówniar¹, obieca³am sobie
trzymaæ emocje na wodzy i nie przejmowaæ siê obelgami. Wiedzia³am, ¿e Postinor
istnieje, sprawdzi³am, ¿e jest w aptece, i moim celem by³o go zdobyæ.
W gabinecie urzêdowa³o wci¹¿ to samo babsko, które wpad³o we wœciek³oœæ, gdy
us³ysza³o moje ¿¹danie. „Œrodków poronnych nie przepisujê!” – us³ysza³am
i zrozumia³am, ¿e przegra³am bataliê. Gdybym wtedy wiedzia³a, ¿e mam 72, a nie
24 godziny na wziêcie leku, mo¿e spróbowa³abym gdzie indziej, ale to by³o 4 lata
temu i wtedy mówiono o jednej dobie, nie o trzech.
Zaczê³o siê czekanie na okres. Zupe³nie bez przekonania odlicza³am dni do daty,
kiedy mia³ siê zacz¹æ. Termin min¹³. Powiedzia³am ch³opakowi, ¿e jestem pewna co
do ci¹¿y, a on na to, ¿e to nie jego, a przecie¿ nigdy dot¹d nie kwestionowa³ mojej
wiernoœci!
Czas mija³, a mnie ogarnia³o coraz wiêksze przera¿enie. Nie potrafi³am ju¿ myœleæ o
niczym, jak tylko o tym, co siê dzieje w moim brzuchu i jak siê od tego uwolniæ.
Z byle powodu zalewa³am siê ³zami. Nie wiedzia³am, co siê dzieje na lekcjach.
Z dnia na dzieñ mój stan siê pogarsza³, nie by³am zdolna funkcjonowaæ normalnie,
nerwy mia³am w strzêpach, nie mog³am jeœæ, traci³am na wadze.
W szkole dosta³am ataku histerii. Omal nie zemdla³am, prawie nie mog³am
oddychaæ. Na kozetce pielêgniarki szkolnej zanosi³am siê od p³aczu, nie mog¹c siê
opanowaæ. Nikomu nie powiedzia³am, co mi jest, w obawie, ¿e mnie wyrzuc¹ ze
szko³y. Wys³ano mnie do lekarza w towarzystwie przyjació³ki z klasy. W poczekalni
opanowa³am nerwy na tyle, by gdy przysz³a moja kolej, zrelacjonowaæ ca³e
wydarzenie, nie wspominaj¹c o ci¹¿y. Zosta³am rutynowo zbadana, zrobiono mi
EKG. „To na tle nerwowym” – powiedzia³a lekarka, po czym cicho, zatroskanym
tonem spyta³a, czy nie jestem w ci¹¿y. Pamiêtam ulgê, ¿e ktoœ okaza³ szczere
zainteresowanie i wspó³czucie. Poczu³am, ¿e mogê w koñcu pozbyæ siê ciê¿aru.
Rozp³aka³am siê i przyzna³am, ¿e jestem w ci¹¿y. Czy by³am u ginekologa? Nie i nie
chcê iœæ. Wyt³umaczy³am, dlaczego. Pani doktor uspokoi³a mnie i dala wizytówkê
lekarza, o którym powiedzia³a, ¿e jest bardzo ¿yczliwy pacjentkom. Pojecha³am do
niego potwierdzi³ mój stan. Znów p³aka³am.
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Wiedzia³am, ¿e musze pozbyæ siê tej ci¹¿y. Robi³am wszystko, o czym wiedzia³am,
¿e mo¿e spowodowaæ poronienie. Zamyka³am siê w ³azience, nalewa³am gor¹cej
wody do wanny, siedzia³am w niej godzinami. Robi³am brzuszki, nape³nia³am
wiadra wod¹ i podnosi³am, ile razy mog³am. Bi³am siê po brzuchu, przejrza³am
wszystkie leki w apteczce i bra³am te zabronione w czasie ci¹¿y.
Myœla³am z nienawiœci¹ o p³odzie, o tym, jak bezpiecznie siedzi sobie wewn¹trz
mnie, zamkniêty w macicy ze szczelnie zamkniêt¹ drog¹ dostêpu. By³am wœciek³a,
¿e nie mogê siê do niego dostaæ, wyrzuciæ stamt¹d, ¿e moje cia³o tak go strze¿e
i pilnuje. Obmacywa³am siê po brzuchu próbuj¹c zgadn¹æ, w którym miejscu siê
ulokowa³, i rozmyœlaj¹c, czy nie mog³abym dosiêgn¹æ go drutem do robótek.
Dziabn¹æ raz i uszkodziæ, ¿eby sam wylaz³. Zastanawia³am siê, czy nie wstrzykn¹æ
sobie czegoœ, lecz nie mia³am odwagi. Nienawidzi³am wszystkiego, a najbardziej –
siebie.
PóŸniej zaczê³y siê wymioty. Po powrocie ze szko³y pada³am na ³ó¿ko, obok
trzyma³am wiaderko, matka patrzy³a na mnie ze wstrêtem i znêca³a siê psychicznie.
Odmówi³a mi aborcji. „Powo³aliœcie nowe ¿ycie, teraz masz obowi¹zek urodziæ”
mówi³a. Pyta³a, czy wiem, jaki to ból dla kobiety straciæ dziecko. Sama poroni³a, do
tego w³aœnie nawi¹zywa³a, ale nie chcia³a zrozumieæ, ¿e ja odczuwam inaczej.
Straszy³a mnie, ¿e do koñca ¿ycia bêdê nosiæ w sobie winê, ¿e dziecko bêdzie mnie
odwiedzaæ w snach. „Urodzisz i oddasz do adopcji”, zarz¹dzi³a. (Bo¿e, co ja urodzê
po tych wszystkich œrodkach, legalnych i nielegalnych, którymi siê napycha³am,
¿eby spêdziæ p³ód?). „Skoro mam urodziæ, to je zatrzymam – powiedzia³am. – Albo
bêdzie moje, albo go w ogóle nie bêdzie. Jak mog³abym je komuœ oddaæ?”
Pewnie jednak i tak bym nie urodzi³a. Prêdzej odebra³abym sobie ¿ycie. Myœl
o samobójstwie zaczyna³a mnie bowiem przeœladowaæ.
Podczas któregoœ z badañ wykryto u mnie jakieœ nieprawid³owoœci. Skierowano
mnie do szpitala. Dowiedzia³am siê, ¿e prawdopodobnie mam ci¹¿ê
pozamaciczn¹. Usun¹ mi!!! Radoœæ nie do opisania. Z niecierpliwoœci¹ czeka³am
na badanie USG, które mia³o byæ wykonane nastêpnego dnia.
Rano by³am œwiadkiem, jak na oddzia³ przyjmowano nowa pacjentkê. By³a po
poronieniu i mia³a mieæ zabieg wy³y¿eczkowania. Ordynator przybieg³ na nasz¹
salê i krzycza³ na tê dziewczynê, ¿e jest cwana, bo chcia³aby siê za darmo
wyczyœciæ. Widocznie myœla³, ze próbowa³a sama wywo³aæ aborcjê i przysz³a na
dokoñczenie zabiegu. Mo¿liwe, ¿e tak by³o. Dla mnie jednak by³o jasne, ¿e to ta
„darmowoœæ” tak bardzo ordynatora zabola³a.
Po tym zdarzeniu posz³am na USG. Badaj¹cy mnie lekarz patrzy³ na ekran, coœ
mrucza³ pod nosem, ale mnie nie chcia³ nic pokazaæ ani powiedzieæ. Dopiero gdy
moja mama przysz³a z wizyt¹, ujawniono wyniki skanu. Mia³am po prostu wielka
cystê na jajniku, a p³ód by³ w macicy. Wypisa³am siê na w³asne ¿¹danie.
W tym czasie wróci³ z zagranicy mój tata. Obieca³ mi pomóc. Matka pozostawi³a
jemu decyzjê. Poszliœmy razem do lekarza, jego znajomego, który mia³ zrobiæ
mi zabieg za nisk¹ cenê. Trzy dni wczeœniej zrobi³am USG, by³ to 7-8 tydzieñ
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i pêcherzyk ci¹¿owy mia³ œrednicê 2,2 cm. Œmiesznie ma³o, zwa¿ywszy na cale
zamieszanie wokó³ „¿ycia poczêtego”. Lekarz spyta³, czy jestem pewna, ¿e chcê
usun¹æ i czy wiem, ¿e mogê przez to staæ siê bezp³odna. By³o mi wszystko jedno,
byle ju¿ siê tego pozbyæ.
Nastêpnego dnia rano stawi³am siê w klinice. Dosta³am miejscowe znieczulenie,
mimo którego czu³am ból, by³ to jednak ból nios¹cy wyzwolenie. Po zabiegu
pozwolono mi odpocz¹æ chwilê na kozetce, ale zaraz musia³am iœæ. Szczêœliwa,
choæ obola³a, gor¹co dziêkowa³am lekarzowi za to, ¿e mnie ocali³, ¿e odda³ mi
z powrotem moje ¿ycie. Kaza³ mi przyjœæ ponownie po dwóch tygodniach do kontroli
i po „jak¹œ sensown¹ antykoncepcjê”, ale tym zaj¹³ siê ju¿ mój nowy ginekolog.
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MNIE SIÊ NA SZCZÊŒCIE UDA£O
Joanna

Moja historia zapewne nie ró¿ni siê od innych historii wielu polskich kobiet
staraj¹cych siê usun¹æ ci¹¿ê. Mo¿e z kilkoma wyj¹tkami – mieszkam w du¿ym
mieœcie, nie jestem bezrobotna, mam przyjació³, którzy nie tylko po¿ycz¹ mi
pieni¹dze w razie potrzeby, ale równie¿ wespr¹ w zamiarze przerwania ci¹¿y
i zapewni¹ psychologiczne wsparcie osobie, która zdaj¹c sobie sprawê z tego,
i¿ wspó³pracuje przy ³amaniu prawa, woli to, ni¿ co innego.
Fakt, ¿e zasz³am w ci¹¿ê, zawdziêczam w du¿ej mierze lekarzowi. Pytany
o szczegó³y dzia³ania tabletek antykoncepcyjnych, które mi zapisa³, nie odpowiada³
precyzyjnie, i zapewne st¹d nie uda³o mi siê unikn¹æ zap³odnienia. Pamiêtam jego
nonszalancjê, rozbie¿noœci w udzielanych na moje pytania odpowiedziach. Wiem,
¿e nie jest cz³owiekiem z³oœliwym, i ¿e jego zachowanie z pewnoœci¹ nie by³o
podyktowane nie¿yczliwoœci¹ wobec mnie czy kobiet w ogóle. Uwa¿am jednak, ¿e
powinien przejœæ jakiœ kurs informowania kobiet o antykoncepcji, tak by mimowolnie
nie wprowadzaæ ich w b³¹d. Uwa¿am te¿, ¿e powinien by³ bardziej zaanga¿owaæ siê
w moj¹ historiê. Pomimo, i¿ mam sporo edukacyjnego zaciêcia, nie zamierzam go
w tym zakresie pouczaæ. Przypuszczam zreszt¹, ¿e nie przyj¹³by moich uwag i nie
zmieni³by swojego postêpowania. Co innego, gdyby œwiat³ych uwag udziela³ mu
Konsultant Krajowy czy ktoœ taki. Wtedy z pewnoœci¹ potraktowa³by powa¿nie
koniecznoœæ zmiany strategii informowania kobiet o antykoncepcji.
Jestem osob¹ pal¹c¹, zdarzaj¹ mi siê te¿ doœæ czêsto rozmaite k³opoty ¿o³¹dkowe.
Mojemu ginekologowi niestety nie przysz³o do g³owy poinformowanie mnie o tym,
¿e palenie os³abia dzia³anie œrodków antykoncepcyjnych i wzmaga ryzyko chorób
zakrzepowych, natomiast niektóre antybiotyki po prostu niweluj¹ dzia³anie
antykoncepcji. Nie zaproponowa³ mi innych metod zapobiegania ci¹¿y, jak na
przyk³ad wchodz¹ce w³aœnie na polski rynek plastrów antykoncepcyjnych.
P³ac¹c te 1500 z³. za zabieg myœla³am, prawdê mówi¹c przede wszystkim
o ekonomicznych nierównoœciach miêdzy kobietami i o wielkiej niesprawiedliwoœci,
jak¹ jest zmuszanie kobiet do p³acenia takich wygórowanych kwot za niezbyt
skomplikowany zabieg. Wiedzia³am, ¿e sama operacja trwa 15 minut, ¿e pozosta³e
30 minut to czas wchodzenia w narkozê i wychodzenia z niej. Wiedzia³am, ¿e
obs³uguj¹ce mnie lekarki to dobre specjalistki, ¿e zaraz po zabiegu przyjdzie po
mnie mój ch³opak, który przyniesie mi kanapki, odda wiêkszoœæ pieniêdzy, które
zap³aci³am, i bêdzie dla mnie czu³y i opiekuñczy po ca³ej sprawie. Wiêc
wyobra¿a³am sobie te tysi¹ce kobiet i dziewcz¹t, które takiego wsparcia nie maj¹,
i to by³o dla mnie druzgoc¹ce. Tysi¹ce kobiet, których faceci nawet nie dowiaduj¹
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siê o zabiegu, które nie maj¹ pieniêdzy i zdobywaj¹ je w przedziwny sposób, kobiet,
które nie mog¹ liczyæ na spokojn¹ rozmowê o ca³ej sprawie. Myœla³am te¿ o tych,
nielicznych na szczêœcie, przypadkach kobiet "przy³apanych na aborcji".
O psychologicznej traumie, jaka w ten sposób staje siê ich udzia³em. Jak
wspomina³am, zabieg wraz z narkoz trwa³ oko³o 45 minut. Pamiêtam lekkie
halucynacje, w jakich wybudza³am siê z narkozy. Pamiêtam, jak budz¹c siê pyta³am
wystraszone lekarki, czy pali³y kiedyœ konopie, bo ta narkoza jest jeszcze lepsza.
Pamiêtam, ¿e mówi³y, ¿e nie.
Pierwsze dwa - trzy dni po zabiegu by³am trochê s³aba, mo¿e bardziej z wra¿enia
ni¿ z racji jakichœ szczególnych fizjologicznych dolegliwoœci. Nie mia³am potem
problemów zdrowotnych ani powik³añ. Kontrole ginekologiczne nie wykaza³y
¿adnych zmian, wiêc moj¹ aborcjê uwa¿am za bardzo udan¹. Ju¿ trzy dni po
zabiegu lecia³am samolotem – te¿ nie by³o z tym problemu.
Na koniec jedna wa¿na sprawa: moim zdaniem nie istnieje coœ takiego, jak
syndrom postaborcyjny. Ca³a mitologia dramatu kobiety, która rzekomo zaczyna
œniæ o nienarodzonym dziecku, mieæ wyrzuty sumienia i tak dalej, to, jak pokazuje
doœwiadczenie – zwyk³y wymys³.
Oczywiœcie w kulturach wysoce represyjnych, do jakich niew¹tpliwie nale¿y Polska,
kobiety mog¹ mieæ wyrzuty sumienia, sny, a nawet halucynacje na temat
nienarodzonych dzieci. Znani badacze kultury wyraŸnie wskazuj¹ zwi¹zki miêdzy
normami, zakazami i represjami, a obsesjami, jakie zaczynaj¹ nawiedzaæ ludzi
przez lata stresowanych zakazami. Ja nie doœwiadczy³am niczego takiego.
Oczywiœcie wola³abym za¿yæ tabletki wczesnoporonne – s¹ one tañsze i stanowi¹
mniejsz¹ ingerencjê w organizm – niestety nie s¹ dostêpne w Polsce. Wola³abym,
¿eby takie zabiegi, jak mój, by³y legalne. Nic nie usprawiedliwia zmuszania kobiet
do ponoszenia olbrzymich finansowych kosztów z powodu braku w³aœciwej
informacji o antykoncepcji. Restrykcyjne ustawa antyaborcyjna dzieli kobiety na te,
które staæ, i te, których nie staæ na zabieg. Uwa¿am, ¿e to forma dyskryminacji nie
tylko ze wzglêdu na p³eæ, ale równie¿ na status materialny.
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HISTORIA JAKICH WIELE
Magda

Jestem 34-letni¹ matk¹ dwóch synów. Gdy starszy mia³ siedem, a m³odszy trzy lata,
po raz trzeci zasz³am w ci¹¿ê. Nie chcia³am rodziæ trzeciego dziecka, tym bardziej
¿e z mê¿em byliœmy w³aœnie w trakcie rozmów o rozwodzie. Wspólnie podjêliœmy
decyzjê o aborcji. Rozmawialiœmy o tym otwarcie, uczciwie rozwa¿aj¹c wszystkie
„za” i „przeciw”. M¹¿ nie uchyla³ siê od odpowiedzialnoœci za sp³odzenie trzeciego
dziecka.
Natychmiast skontaktowa³am siê z kole¿ankami, które mia³y kontakt z lekarzami,
którzy dokonuj¹ zabiegu aborcji. Telefon zdoby³am ju¿ nastêpnego dnia.
Zadzwoni³am. Potem wszystko posz³o równie szybko. Umówi³am siê na wizytê
kilka dni póŸniej. Lekarz mnie zbada³, ustali³ wiek ci¹¿y i zapyta³, z czym
przychodzê. Wtedy powiedzia³am mu, ¿e jestem zainteresowana zabiegiem
aborcji. Lekarz wyj¹³ kartkê, zapisa³ na niej kwotê – 3000 z³. Ja skinê³am g³ow¹.
Ustaliliœmy termin odleg³y o kolejne kilka dni.
Przyjechaliœmy razem z mê¿em. Lekarz czeka³ w towarzystwie pielêgniarki
i anestezjologa. Wszyscy byli przemili i niezwykle profesjonalni. Dosta³am narkozê
i straci³am œwiadomoœæ, jak siê póŸniej okaza³o, na kilkanaœcie minut. Dosta³am
instrukcje, co dalej robiæ i jak dbaæ o higienê po zabiegu. Wróciliœmy do domu.
Przed zabiegiem bardzo martwi³am siê, ¿e jestem w ci¹¿y. I bezpoœrednio wp³ywa³o
to na moje samopoczucie. Nieustannie mia³am wra¿enie, ¿e w moim wnêtrzu zalêg³
siê nowotwór, który roœnie i mnie po¿era. Po zabiegu poczu³am wielk¹ ulgê. Czu³am
wrêcz euforiê, która stopniowo przechodzi³a w spokój i zadowolenie po podjêciu
dobrej decyzji. A co do s³ynnej traumy po zabiegu, to zapewniam, ¿e po wyrywaniu
zêba m¹droœci mia³am wiêksz¹!
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DZIWNA NA W£ASNE ¯YCZENIE
Katarzyna Wasilewska

Chyba wszystkim kobietom, które bior¹ pigu³ki, zdarzy³a siê taka sytuacja. Dzieñ,
w którym mam zacz¹æ kolejne opakowanie, spokojnie otwieram szafkê, aby wzi¹æ
kolejny listek, a tu... okazuje siê, ¿e znowu zapomnia³am kupiæ. Gor¹czkowe
poszukiwania... mo¿e jakaœ recepta siê znajdzie. NIC. Kompletna paranoja...
patrzê na zegarek... jak siê poœpieszê, to zd¹¿ê do lekarki i do apteki. Zwykle siê
udawa³o, niestety nie tym razem.
Zadyszana wbieg³am do przychodni. Moj¹ pani¹ doktor zastêpuje ktoœ inny – tak¹
informacjê uzyska³am w recepcji. No trudno – myœlê sobie – na szczêœcie to nie s¹
badania, tylko wypisanie recepty. ¯adnych problemów nie powinno byæ, przecie¿
w karcie mam wpisane zarówno aktualne badania, jak i to, ¿e pigu³ki ³ykam
regularnie. Tylko ¿eby nie by³o zbyt du¿ej kolejki, bo mogê nie zd¹¿yæ do apteki.
Na szczêœcie okaza³o siê, ¿e niewiele osób czeka w kolejce przede mn¹. Spokojnie
rozsiad³am siê w fotelu i czeka³am na swoj¹ kolej. W gabinecie zasta³am m³od¹
lekarkê. ...Uf, na szczêœcie nie jakiœ okropny babsztyl – pomyœla³am. Spieszy³o mi
siê, wiêc ju¿ w drzwiach powiedzia³am, ¿e ja tylko na chwilkê, ¿e ¿adnych badañ nie
potrzebujê i proszê tylko o receptê, bo zaraz zamykaj¹ apteki, a ja dziœ powinnam
ju¿ wzi¹æ. Lekarka przygl¹da³a mi siê zdziwiona przez chwilê, otworzy³a kartê i ku
mojemu zdziwieniu powiedzia³a: „Nie mogê przepisaæ”. Zaraz, zaraz – pomyœla³am
i ze zdziwieniem zapyta³am dlaczego. Po krótkiej chwili pani doktor stwierdzi³a: „Nie
ma pani aktualnych badañ, a hormony niszcz¹ w¹trobê i powinna siê najpierw
pacjentka przebadaæ, a nastêpnie zacz¹æ braæ”. Chwila mojego zastanowienia
i pytanie: jak to, przecie¿ krew pobieran¹ mia³am dwa miesi¹ce temu i w¹trobowe
badania przy tej okazji te¿ zrobi³am. Moje t³umaczenie nie przynios³y jednak
oczekiwanego efektu. Pani doktor postanowi³a uœwiadomiæ mnie, ¿e skoro nie biorê
hormonów (bo przecie¿ ona na 100% mi ich nie przepisze), mogê siê zabezpieczaæ
inaczej. Ja jednak nie chcia³am ust¹piæ i po raz kolejny zapyta³am o receptê.
Lekarka by³a ju¿ chyba lekko podenerwowana, ¿e nic z jej argumentacji do mnie nie
przemawia³a. Jakoœ nie chcia³o mi siê liczyæ dni p³odnych, badaæ œluzu ani o dziwo
stosowaæ prezerwatyw. Chcia³am tabletki!!!! Od pani doktor us³ysza³am, ¿e „chyba
jestem dziwna, ¿e na w³asne ¿yczenie chcê sobie zdrowie rozwalaæ, a istnieje tyle
innych skutecznych i wygodnych metod antykoncepcyjnych, które s¹ bardziej
zgodne z natur¹”. Nadal stanowczo oponowa³am, choæ powoli zaczyna³am czuæ, ¿e
jestem coraz bardziej wœciek³a i ¿e recepty to ja nie dostanê. Ale co siê z g³upi¹ bab¹
pok³ócê, to moje.
Lekarka ju¿ by³a bardzo zdenerwowana i stwierdzi³a: „Ciê¿ka pacjentka. Nic do niej
nie dociera”. Teraz ja ju¿ nie wytrzyma³am i po raz kolejny, choæ tym razem
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wzburzonym tonem zapyta³am: przepisze mi pani Mercilon czy nie? Na co
us³ysza³am odpowiedŸ: „Ja takich rzeczy nie przepisuje i po to to pacjentka nie
powinna przychodziæ”. Wœciek³a wybieg³am z jej gabinetu trzaskaj¹c drzwiami
i chyba... choæ ju¿ tego nie pamiêtam, coœ jeszcze ma³o mi³ego pod nosem
wymamrota³am.
Mam nadziejê, ¿e niewiele z nas spotka³o siê z tak¹ sytuacj¹. Dla mnie jest to
ciemnogród i pewnie warto by by³o coœ z tym dalej zrobiæ... ale czy warto? Pewnie
tak. Przera¿a mnie jednak wizja u¿erania siê z innymi lekarzami, i chyba tak do
koñca nie wiem, jak siê za to zabraæ. Przychodnia nie informowa³a mnie, ¿e nie
wszyscy lekarze przepisuj¹ antykoncepcjê, ale... chyba czujê siê bardzo bezradna.
Znam moje prawa, ale chyba z braku czasu i z przekonania, ¿e tak naprawdê nic nie
jestem w stanie tej „pani doktor” udowodniæ, nie podjê³am ¿adnych dzia³añ. A mo¿e
by³oby warto. Mo¿na by stworzyæ tak¹ czarn¹ listê, na któr¹ wpisywani byliby
lekarze, którzy nie chc¹ przepisywaæ LEGALNYCH œrodków antykoncepcyjnych.
Przecie¿ oni za coœ bior¹ nasze pieni¹dze. Dziœ, gdy przypominam sobie tê
sytuacjê, zachowa³abym siê pewnie inaczej, ale...
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Z MYŒL¥ O NICH PRZERYWAM MILCZENIE
Maria Chañska

D³ugo nie mog³am zrozumieæ, w jakim celu mam napisaæ o swojej aborcji. Jest to
przecie¿ moja prywatna sprawa, jedna z wielu œwiadomie podjêtych decyzji, które
mia³y istotny wp³yw na moje ¿ycie.
Zawsze wiedzia³am, ¿e to ja sama kszta³tujê swoje ¿ycie i ¿e we wszystkich
sprawach mnie dotycz¹cych mam prawo podejmowaæ decyzjê. I to równie¿ ja mam
prawo wybieraæ osoby, które chcê prosiæ o pomoc przy podejmowaniu decyzji
trudnych. Nie obowi¹zuj¹ mnie obiegowe opinie instytucji, które uzurpuj¹ sobie
prawo do pouczania innych.
W taki w³aœnie sposób podjê³am decyzjê o wyborze szko³y ogólnokszta³c¹cej,
kierunku studiów, o ma³¿eñstwie, o rodzaju œlubu. Moi rodzice, mniej lub bardziej
entuzjastycznie, ale zawsze akceptowali te wybory.
Dra¿ni³o mnie, ¿e organizacje kobiece ci¹gle mówi¹ o aborcji, molestowaniu,
maltretowaniu, utrwalaj¹c w spo³eczeñstwie obraz kobiet, którym trzeba pomagaæ,
bo same sobie nie poradz¹. Wydawa³o mi siê, ¿e organizacje przedstawiaj¹c taki
obraz, staraj¹ siê przede wszystkim uzasadniæ w³asne istnienie.
Zachêcona przez córkê, aby przyjrzeæ siê tym zagadnieniom uwa¿niej, odkry³am,
¿e ¿y³am w innych czasach.
Rozpoczyna³am doros³e ¿ycie, które chcia³am wieœæ œwiadomie planuj¹c jego
etapy. Rok wczeœniej skoñczy³am studia farmaceutyczne, podjê³am pierwsz¹
pracê w aptece, wysz³am za m¹¿. Czekaliœmy na w³asne mieszkanie, co wydawa³o
siê nam zupe³nie realne, bo du¿o wczeœniej za³atwiliœmy w Spó³dzielni
Mieszkaniowej wszystkie zwi¹zane z tym formalnoœci.
Obawia³am siê nieplanowanej ci¹¿y i dlatego zapobiega³am jej dostêpnymi
metodami. Kiedy te metody zawiod³y i okaza³o siê, ¿e jestem w ci¹¿y, by³o to dla
mnie bardzo przykre doœwiadczenie, o którym chcia³am jak najszybciej zapomnieæ.
Uwa¿a³am, ¿e to jest moja osobista pora¿ka. Pojawi³ siê niepokój, ¿e mimo
profesjonalnej ostro¿noœci takie zdarzenie mo¿e mieæ miejsce.
Nie mia³am ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e poddam siê zabiegowi. Mieszka³am wtedy
z mê¿em u moich rodziców w dwupokojowym mieszkaniu w amfiladzie, a przydzia³
w³asnego przesuwa³ siê na czas nieokreœlony.
Decyzjê o aborcji podejmowa³am na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. Prawo
dopuszcza³o wówczas wykonanie zabiegu przerwania ci¹¿y z tzw. wskazañ
spo³ecznych. Nie znam jednak kobiet, które decydowa³y siê na zabieg
w pañstwowych placówkach s³u¿by zdrowia. Myœlê, ¿e obawia³y siê braku
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subtelnoœci przy omawianiu ich przypadku na wspólnej sali. Ponadto pobyt
w szpitalu trwa³by zapewne kilka dni – i to bynajmniej nie ze wzglêdu na dobro
pacjentki, lecz z powodów natury organizacyjnej.
Umówi³am siê na p³atny zabieg w prywatnym gabinecie znajomej lekarki. Nie
pamiêtam, jaka by³a jego cena, ale wiem, ¿e spowodowa³a powa¿ny uszczerbek
w naszym bud¿ecie. By³am umówiona na konkretn¹ godzinê i zaskoczy³ mnie fakt,
¿e zasta³am trzy inne panie oczekuj¹ce w kolejce. Uœwiadomi³am sobie, ¿e ten
„problem” pojawia siê czêœciej, ni¿ wczeœniej s¹dzi³am. Nie rozmawia³yœmy ze
sob¹, pogr¹¿one we w³asnych myœlach. Okaza³o siê, ¿e jako pracownik s³u¿by
zdrowia bêdê przyjêta poza kolejk¹.
Pamiêtam, ¿e zabieg odbywa³ siê w pomieszczeniu, które sprawia³o wra¿enie, ¿e
spe³nia ró¿ne funkcje. Zapewne pokój mieszkalny w niektóre dni tygodnia zmienia³
siê w gabinet lekarski wyposa¿ony w dosyæ zu¿yty fotel ginekologiczny.
Zabieg odbywa³ siê w narkozie. Po obudzeniu, trochê obola³a, ale z uczuciem
ogromnej ulgi, zaopatrzona w recepty na œrodki przeciwbólowe i witaminê K
uda³am siê do domu.
Nastêpnego dnia pomaszerowa³am do pracy.
To wydarzenie ugruntowa³o we mnie wiarê, ¿e poradzê sobie w ka¿dej sytuacji, ale
równie¿ wzmocni³o potrzebê poszukiwania skuteczniejszych metod zapobiegania
ci¹¿y. Szczêœliwie w aptece pojawi³ siê Femigen, pierwszy krajowy œrodek
antykoncepcyjny. Wkrótce moja siostra mieszkaj¹ca w Londynie zaczê³a
dostarczaæ mi œrodki zagraniczne.
Kilkadziesi¹t lat póŸniej pojawi³y siê publikacje opisuj¹ce stan „syndromu
poaborcyjnego”, który jest niebezpieczny dla zdrowia. A najgroŸniejszy wówczas,
gdy siê go wcale nie doœwiadcza. Jest to dla mnie oczywistym absurdem.
Dopiero inne doœwiadczenia z mojego ¿ycia pozwoli³y mi zrozumieæ ten
mechanizm kreowania „syndromów”. Przez kilka lat opiekowa³am siê moj¹ mam¹,
do samej jej œmierci, która nast¹pi³a w jej w³asnym domu, w obecnoœci najbli¿szych
osób. Dopiero wtedy, u schy³ku swego ¿ycia, mama, osoba g³êboko wierz¹ca,
ogromnie przera¿ona powiedzia³a mi, ¿e ma œmiertelny grzech na sumieniu, bo
usunê³a ci¹¿ê. Nie mog³a tylko zrozumieæ, dlaczego, kiedy zaraz po skrobance
powiedzia³a o tym ksiêdzu na spowiedzi, nie wywo³a³o to ¿adnej reakcji z jego
strony. Teraz z ust przedstawicieli Koœcio³a s³ysza³a, ¿e dokona³a morderstwa
„dziecka nienarodzonego” i czu³a na sobie piêtno dzieciobójczyni.
W pierwszej chwili myœla³am, aby powiedzieæ mamie, ¿e ja te¿ mia³am zabieg
i wcale nie mam takiego odczucia. Nie zrobi³am tego jednak w obawie, ¿e bêdzie siê
obwiniaæ równie¿ za grzech, który w przeœwiadczeniu jej Koœcio³a pope³ni³a córka.
Wydaje mi siê, ¿e zdo³a³am j¹ nieco pocieszyæ, kiedy powiedzia³am, ¿e prawo do
oceny ma tylko jej „mi³osierny i sprawiedliwy Bóg” i nikomu innemu nie wolno
uzurpowaæ sobie tego prawa. Do dzisiaj czujê niechêæ i nie potrafiê wybaczyæ
ludziom, którzy wmówili mojej biednej, schorowanej mamie winê i wprowadzili j¹
w stan przera¿enia.
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Wtedy te¿ zrozumia³am, jak przy pomocy sprytnych metod socjotechnicznych,
w imiê przez siebie samych zdefiniowanych „wy¿szych celów”, mo¿na pognêbiæ
cz³owieka i wmówiæ mu odczucia, których sam z siebie nigdy by nie doœwiadczy³.
To równie¿ dlatego postanowi³am zabraæ g³os w sprawie dostêpu do aborcji.
Z w³asnego doœwiadczenia wiem, ¿e w niektórych sytuacjach ¿yciowych jest to
wentyl bezpieczeñstwa, pozwalaj¹cy optymistycznie patrzeæ w przysz³oœæ i czuæ
siê odpowiedzialn¹ za w³asne wybory. Nie zgadzam siê z opini¹, ¿e myœl¹ce
kobiety siêga³y po ten œrodek zbyt ³atwo. W moim œrodowisku mia³o to miejsce tylko
wtedy, kiedy zawiod³a dostêpna antykoncepcja.
Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e w obecnych czasach podjê³abym tak¹ sam¹ decyzjê.
Ja z jej realizacj¹ nie mia³abym problemu. Moja sytuacja materialna pozwoli³aby na
wybór najbezpieczniejszej metody. Ale co maj¹ zrobiæ kobiety, dla których koszty
zabiegów s¹ nieosi¹galne?
To z myœl¹ o nich przerywam milczenie.
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Z PERSPEKTYWY CZASU
Magdalena

Na imiê mam Magdalena. Mam 64 lata. Wysz³am za m¹¿ w wieku lat 20. By³am
bardzo zakochana w swoim mê¿u, m³odym doktorancie na wy¿szej uczelni. By³am
jego studentk¹. Imponowa³ mi wiedz¹, pracowitoœci¹ i tymi cechami, na które
zwraca uwagê ka¿da m³oda dziewczyna myœl¹ca o zam¹¿pójœciu.
M¹¿ pochodzi³ z tradycyjnej, katolickiej rodziny. Ja zaœ by³am osob¹ niewierz¹c¹.
Wyrazi³am zgodê na œlub koœcielny, gdy¿ tego rodzaju ustêpstwo wobec ukochanej
osoby wydawa³o mi siê rzecz¹ normaln¹.
Na trzecim roku studiów urodzi³am pierwsz¹ córkê. Ci¹¿a by³a dla mnie ca³kowitym
zaskoczeniem. Kalendarzyk ma³¿eñski nigdy nie zdawa³ egzaminu w wypadku
kobiet z naszej rodziny. Mo¿e dlatego moja babcia zmar³a w wyniku krwotoku po
wizycie u „babki”. Po urodzeniu siê dziecka by³o nam bardzo ciê¿ko. M¹¿ pracowa³
jako asystent i zarabia³ grosze. Dziecko chowa³o siê pomiêdzy biurkami w hotelu
asystenckim.
Ukoñczy³am studia z bardzo dobrym wynikiem. Zosta³am zatrudniona na uczelni.
M¹¿ zdobywa³ dalsze tytu³y naukowe, a ja pracowa³am nad doktoratem.
Trzy lata po urodzeniu pierwszej córki ponownie zasz³am w ci¹¿ê. Niczego nie
podejrzewa³am. Nieregularne miesi¹czki by³y dla mnie spraw¹ normaln¹. Wyrok:
10 tydzieñ. Próbowa³am rozmawiaæ z mê¿em. Na moj¹ propozycjê, abyœmy
potraktowali nasz¹ wpadkê – przecie¿ wspóln¹ sprawê – w sposób normalny,
ludzki, tak jak robi¹ to tysi¹ce ¿on i mê¿ów na ca³ym œwiecie, zareagowa³ niezwykle
nerwowo: „To ty chcesz uœmierciæ MOJE dziecko?!”
Nie mia³am ochoty na dalsze pogarszanie naszych relacji. Powoli, lecz
systematycznie oddalaliœmy siê od siebie. Mój rozpoczêty doktorat musia³
poczekaæ. Czu³am siê nieszczêœliwa. Bardzo Ÿle znosi³am okres ci¹¿y. Szczerze
zazdroœci³am kole¿ankom, które bez przeszkód mog³y korzystaæ z prawa do
aborcji. Wydawa³y mi siê wolne i szczêœliwe. W moim œrodowisku nie zna³am ani
jednej kobiety, która nie by³aby na zabiegu. Mówi³o siê o tym otwarcie. ¯y³y
skromnie, lecz w sprawach seksu czu³y siê bezpieczne. Bez œrodków
antykoncepcyjnych, ale spokojne, ¿e wpadka nie bêdzie koñcem œwiata. Czêsto
nawet nie rozmawia³y o tych sprawach z partnerami, lecz same podejmowa³y
decyzje. Ja chcia³am byæ lojalna wobec swojego mê¿a.
Niestety, on nie by³ lojalny wobec mnie. Zdradza³ mnie. I nie ma znaczenia, czy by³y
to jego studentki, czy nasze wspólne dalsze znajome. Nadesz³a ostatnia faza
naszego zwi¹zku. Okres gwa³tów ma³¿eñskich.
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Zrezygnowa³am ze wszystkich swoich zawodowych ambicji. Córki posz³y do ¿³obka
i przedszkola. Ja do pracy w szkole œredniej. M¹¿ poszybowa³ w œwiat na
konferencje, sympozja, zagraniczne stypendia naukowe. Wpada³ do domu na
krótko, jak gdyby z wizyt¹. Wspólne po¿ycie ma³¿eñskie – ja jak k³oda, on
odprê¿ony. „Dlaczego zachowujesz siê jak worek na spermê?” I jeszcze rzucane na
co dzieñ g³upie uwagi: „No tak, kobiety nie s¹ cywilizacyjno-twórcze. Jak widzê
twoje humory, to dziêkujê Stwórcy, ¿e nie urodzi³em siê dziewczynk¹, lecz
mê¿czyzn¹, to znaczy: cz³owiekiem. Ty chyba zawsze myœlisz macic¹, a ca³y Twój
mó¿d¿ek znajduje siê w ma³ym staniku. Ale kocham nasze córki. Chcia³bym mieæ
jednak jeszcze syna. Dla ciebie to ¿aden problem. Zaskakujesz przecie¿ zawsze,
kiedy nie trzeba”.
No i zaskoczy³am. Lecz tym razem wziê³am sprawy we w³asne rêce. Dojrza³am. Nie
pali³am staników, nie nosi³am czerwonych poñczoch, nie by³am rewolucyjn¹
feministk¹ w przepoconych rajstopach (jak okreœla³ to mój m¹¿). Na zabieg
posz³am z doœwiadczon¹ kole¿ank¹ (w³aœciwie one wszystkie by³y doœwiadczone).
Szpital, izba przyjêæ. Pytanie pielêgniarki: „Jednodniówka?”. Odpowiadam, ¿e nie
rozumiem. „No, na skrobankê?”. Có¿ za subtelnoœæ; odpowiadam, ¿e tak. Ma³a
w¹ska poczekalnia. Baby z siatkami. W siatkach trofea – to, co uda³o siê upolowaæ
dla rodziny. Duszno. Niektóre pop³akuj¹. Inne rechoc¹.
Wchodzê. Pielêgniarka warta lekarki: „Poka¿e wyniki! Rodzi³a? który to ju¿ raz? No
to wskakuj!”. Wydawa³o mi siê, ¿e czujê wszystko. Zimne narzêdzia w œrodku.
S³yszê rozmowy. Mówiê b³agalnym g³osem: boli! I s³yszê odpowiedŸ: „Ma boleæ!
Trzeba wiedzieæ, przed kim i kiedy rozk³adaæ nogi”. Nie wierzê w³asnym uszom. Po
chwili lekarka miêknie: „No, moja droga, nie wieræ siê tutaj, bo ciê nigdy nie
wyskrobiê. A tam na korytarzu kolejka. S³abe te nasze œrodki znieczulaj¹ce. Na
Zachodzie... No, ju¿ koñczê. Aha, nogi to trzymaj razem a¿ do nastêpnej
miesi¹czki, bo bêdzie zaka¿enie”. Spojrza³am jej przez ramiê, œwiadomie albo i nie,
i pomyœla³am: To tylko tyle by³o we mnie. Jak ma³e kawa³ki w¹tróbki.
Ogromna ulga. Ból fizyczny spory, ale teraz myœlê tylko o moich córeczkach.
Zrobi³am to dla nich. I dla siebie. Jestem silniejsza, wolna, znam swoj¹ wartoœæ.
Jestem cz³owiekiem.
By³am bardzo wdziêczna mojej kole¿ance, która czeka³a na mnie pod drzwiami
gabinetu. Uca³owa³a mnie i powiedzia³a: witaj w klubie.
Z mê¿em rozwiedliœmy siê. Po pewnym czasie uœwiadomi³am sobie, ¿e wcale nie
jestem samotna. Mia³am wiele kole¿anek, bliskich i serdecznych, uczynnych
kolegów. By³am adorowana przez m³odszych i starszych mê¿czyzn.
Córki dorasta³y, zmieni³am pracê. W peweksach pojawi³y siê œrodki
antykoncepcyjne. Po cichu, dyskretnie cieszy³am siê seksem z partnerami, których
starannie dobiera³am. Córki to akceptowa³y.
Spotyka³am siê z m³odszym ode mnie mê¿czyzn¹. Lubiliœmy przebywaæ w swoim
towarzystwie. Cieszy³am siê nim. Dawa³am mu to, czego nie zazna³ w domu
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rodzinnym. Bardzo siê szanowaliœmy. Imponowa³am mu. Nie by³am jednak gotowa
na ma³¿eñstwo, na d³ugotrwa³y zwi¹zek.
W zaskakuj¹cy – i mo¿e nierozs¹dny – sposób zasz³am w ci¹¿ê. Decyzjê o jej
usuniêciu podjê³am natychmiast. Nauczona poprzednim doœwiadczeniem,
starannie dobra³am sobie lekarza. (...) Na koniec powiedzia³: „Jesteœ
ginekologicznie czyœciutka”. T¹ aborcj¹ cieszy³am siê we wszystkich aspektach
fizycznym i psychicznym. Kole¿anka, która po¿yczy³a mi czêœæ pieniêdzy na zabieg
i zawioz³a w³asnym samochodem, przywita³a mnie bukietem ró¿. Doskonale siê
rozumia³yœmy.
Maj¹c 38 lat urodzi³am syna. By³am zabezpieczona materialnie (spory spadek po
bogatych, bezdzietnych krewnych), zdecydowa³am siê na samotne, ale bardzo
œwiadome macierzyñstwo. Bardzo chcia³am prze¿yæ zaplanowan¹ ci¹¿ê. Do tej
pory planowane by³y jedynie zabiegi aborcyjne. Zapyta³am o zdanie swoje
dorastaj¹ce córki. Nie by³y zaskoczone i zaakceptowa³y moj¹ decyzjê. Czyta³yœmy
fachow¹ literaturê, periodyki, analizowa³yœmy etapy rozwoju zarodka i p³odu. To by³
wspania³y okres w moim ¿yciu. Urodzi³ siê piêkny, zdrowy ch³opczyk.
Jestem szczêœliwa, ¿e dziêki aborcjom mog³am pokierowaæ swoim ¿yciem.
Prze¿yæ zaplanowan¹ ci¹¿ê. Mam m¹dre i wykszta³cone dzieci, wolne od
fundamentalistycznych przes¹dów. Dba³am o ich edukacjê, tak¿e seksualn¹.
Wesz³y w doros³e ¿ycie ze spor¹ wiedz¹. Dziœ mieszkamy w Szwecji, gdzie
swobodny dostêp do dobrodziejstwa aborcji pozostaje ostatecznym wyjœciem.
O dokonanych aborcjach nale¿y mówiæ otwarcie. Nale¿y dzieliæ siê swoimi
prze¿yciami z osobami bliskimi. Takie rozmowy mog¹ pomóc kobietom, które
prze¿ywaj¹ jakieœ dylematy. Ja sama pomog³am kilku.
Mê¿czyŸni, pozbawiaj¹c kobietê prawa do aborcji, s¹dz¹, i¿ w ten sposób
zachowuj¹ panowanie na ni¹, a okreœlaj¹c j¹ jako „pozbawion¹ cech cywilizacyjnotwórczych” powoduj¹, ¿e bêdzie im poddana. Nale¿y wyzwoliæ kobiety z tych mitów,
z poczucia frustracji, jakie wywo³uj¹. Mamy tylko jedno ¿ycie. Chcemy siê nim
cieszyæ.
Kobieta (równie¿ za spraw¹ aborcji) musi chroniæ swoje cia³o, cieszyæ siê nim dla
dobra swojego, posiadanych ju¿ dzieci, dla bliskich jej mê¿czyzn.
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Agnieszka Szymañska

Mam 28 lat i dwie wspania³e córki – starsz¹ oœmioletni¹ Weronikê i m³odsz¹
Rozalkê. Rozalka urodzi³a siê 8 stycznia 2004 r. bez koñczyn, z chorob¹ fokomeli¹.
Dotychczas nasze warunki by³y nie najgorsze, ale wszystko zmieni³o siê, gdy na
œwiat przysz³a Rozalka. Niczemu niewinna ma³a istotka. Przed zajœciem w ci¹¿ê
d³ugo szuka³am pracy i w koñcu j¹ znalaz³am. Potem, gdy pracowaliœmy oboje, ja i
mój m¹¿, nasza sytuacja by³a dobra. Ale tak by³o zaledwie przez dwa miesi¹ce, bo
pech chcia³, ¿e znów zasz³am w ci¹¿ê. Ci¹¿a co prawda by³a nieplanowana, ale
ca³a nasza trójka bardzo siê ni¹ cieszy³a. Najwiêksz¹ radoœæ mia³a Weronika, która
ju¿ od dawna wspomina³a o rodzeñstwie.
W czasie ci¹¿y by³am pod opiek¹ specjalisty ginekologa po³o¿nika przyjmuj¹cego
w gabinecie NZOZ (niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej). Podczas pierwszej
wizyty, która mia³a miejsce w ósmym tygodniu ci¹¿y, lekarz zrobi³ mi USG. W
trakcie badañ nie zauwa¿y³ nic niepokoj¹cego. Po kolejnym badaniu USG, które
zosta³o przeprowadzone trzy miesi¹ce póŸniej, lekarz nadal uwa¿a³, ¿e moje
dziecko rozwija siê prawid³owo. Podczas ostatniego badania chcia³am poznaæ p³eæ
dziecka, ale lekarz powiedzia³ mi, ¿e odwrócone jest pleckami i on nic nie mo¿e
zobaczyæ. Doda³ równie¿ patrz¹c w monitor: „gigant to to nie bêdzie”. To USG
trwa³o znacznie d³u¿ej ni¿ poprzednie, wiêc zapyta³am, czy z dzieckiem wszystko w
porz¹dku. Lekarz stwierdzi³, ¿e rozwija siê prawid³owo. Czêste wizyty w gabinecie
dawa³y mi pewnoœæ, ¿e jesteœmy pod dobr¹ opiek¹. Zreszt¹ mia³am zaufanie do
swojego lekarza. By³am jego pacjentk¹ przez kilka lat i nigdy nie mia³am powodu siê
skar¿yæ – a¿ do chwili porodu w szpitalu powiatowym. Sam poród przebiega³
dobrze a¿ do momentu przyjœcia na œwiat Rozalki. Gdy siê urodzi³a, zapad³a
grobowa cisza. Spojrza³am na moje dziecko. Chcia³am zobaczyæ, czy urodzi³am
ch³opca, czy dziewczynkê – wczeœniej lekarz mi przecie¿ tego nie powiedzia³.
Zobaczy³am niedorozwiniêt¹ r¹czkê. Serce mi stanê³o. Myœla³am, ¿e to koniec
niespodzianek, ¿e wiem ju¿ wszystko, ale zaraz potem lekarze powiedzieli mi, ¿e
dziecko nie ma koñczyn. Proszê mi wierzyæ – w ci¹gu tych kilku sekund uby³o mi
chyba kilka lat ¿ycia. Musia³am byæ jednak silna – dla niej i dla jej starszej siostry.
Rozalka urodzi³a siê bez dolnych koñczyn, z kikutem lewej r¹czki i z czêœciowo
niedorozwiniêt¹ praw¹ (teraz wiem, ¿e ta niedorozwiniêta r¹czka jest jej skarbem).
Lekarz prowadz¹cy moj¹ ci¹¿ê nie zauwa¿y³ lub nie chcia³ zauwa¿yæ, ¿e p³ód
rozwija siê nieprawid³owo. Jaki by³ wiêc cel badañ USG, które przeprowadza³? Nie
mogê zrozumieæ, dlaczego lekarz, do którego mia³am pe³ne zaufanie, zlekcewa¿y³
mnie i stan zdrowia mojego dziecka. Dlaczego nic mi nie powiedzia³?!
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Gdy na drugi dzieñ po porodzie m¹¿ poszed³ do niego i kaza³ sobie odczytaæ moj¹
dokumentacjê, lekarz dalej twierdzi³, ¿e wszystko by³o w porz¹dku. Lecz kiedy m¹¿
przedstawi³ mu fakty, powiedzia³, ¿e to w³aœnie podejrzewa³. Uwa¿amy, ¿e jako
rodzice mieliœmy prawo wiedzieæ o tych jego podejrzeniach. Nie mia³ prawa zatajaæ
przed nami tak wa¿nych informacji dotycz¹cych naszej córeczki. Mieliœmy przecie¿
prawo przygotowaæ siê do przyjêcia dziecka tak oczekiwanego i jednoczeœnie tak
innego od reszty spo³eczeñstwa. Nie tylko my nie byliœmy przygotowani, ale
równie¿ lekarze w szpitalu. Oni te¿ o niczym nie wiedzieli, no bo i sk¹d mieli
wiedzieæ. Nie mogê zrozumieæ, dlaczego lekarz prowadz¹cy moj¹ ci¹¿ê poprzesta³
na podejrzeniach. Mia³ przecie¿ do dyspozycji taki dobry sprzêt oraz mo¿liwoœæ
konsultacji z innymi specjalistami. Nic jednak nie zrobi³, by potwierdziæ lub rozwiaæ
swoje podejrzenia. Nie udzieli³ informacji nam – rodzicom, tym samym traktuj¹c
nas, jakbyœmy byli osobami najmniej uprawnionymi do tego, ¿eby wiedzieæ, z jakimi
wadami urodzi siê nasze dziecko. Uzna³ zapewne, ¿e w koñcu i tak siê dowiemy,
a on przynajmniej uniknie przekazywania niemi³ych informacji.
Nie przekazuj¹c nam informacji lekarz pozbawi³ nas prawa i mo¿liwoœci
zadecydowania o losach ci¹¿y, w tym tak¿e prawa do tego, ¿ebyœmy œwiadomie
mogli przyj¹æ dziecko na œwiat. Myœlê, ¿e gdybyœmy wczeœniej poznali prawdê,
przygotowalibyœmy siê na to, co nas spotka³o. Wczeœniej dowiedzielibyœmy siê o
wielu istotnych problemach dotycz¹cych naszego nowo narodzonego dziecka.
Wiedzia³abym na przyk³ad, ¿e Rozalkê trzeba ubieraæ l¿ej, bo krew w pozbawionym
koñczyn cia³ku kr¹¿y szybciej. W szpitalu, w którym rodzi³am, nikt nie potrafi³ nam
niczego wyjaœniæ ani udzieliæ jakichkolwiek rad. W³aœciwie wszyscy starali siê
unikaæ rozmów z nami. Mieli nam do zaoferowania tylko tabletki uspokajaj¹ce,
których nie bra³am, poniewa¿ uwa¿a³am i nadal uwa¿am, ¿e jest to taki problem, do
którego trzeba podejœæ z trzeŸwym umys³em.
Ludzi, którzy wspierali nas psychicznie w tych ciê¿kich chwilach, by³o wielu. Byli te¿
tacy, którzy nas do³owali, ale tych po prostu ignorujemy.
Wszystkie informacje, które posiadamy, a które dotycz¹ naszej Rozalki,
zdobywaliœmy sami i przy pomocy osób nam ¿yczliwych.
Zak³ad pracy mê¿a „Horstmann” wspomóg³ nas finansowo. Placówki, do których
zwróciliœmy siê o pomoc – Centrum Pomocy Rodzinie i gmina – pokry³y koszt
wyposa¿enia domu w niezbêdn¹ dla Rozalki klimatyzacjê. Nale¿¹ im siê za to
szczególne podziêkowania.
A nasz¹ ma³¹ Rozalkê kochamy za to, kim jest, a nie za to, jaka jest.
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Beata Znamirowska-Soczawa

Jestem matk¹, która straci³a swoje dziecko podczas porodu. By³o to dwa lata temu.
To by³a moja trzecia ci¹¿a. Gdy po raz pierwszy spodziewa³am siê dziecka,
szesnaœcie lat temu, w moim mieœcie funkcjonowa³ tylko jeden aparat USG, a
kolejki by³y tak du¿e, ¿e praktycznie nie mia³am szans na wykonania badania
prenatalnego w czasie trwania ci¹¿y. Moja m³odsza córeczka ma piêæ lat i podczas
tej ci¹¿y by³am kilkakrotnie badana za pomoc¹ USG. Jednak niewiele tak
naprawdê wiedzia³am o standardach badañ prenatalnych, o ich sensie. Dopiero
tragedia, jak¹ prze¿y³am, uzmys³owi³a mi, jakie to jest wa¿ne.
Wszystkie moje ci¹¿e prowadzi³a jedna lekarka, s¹siadka. Mia³am do niej
bezgraniczne zaufanie. Za póŸno zorientowa³am siê, jak wiele zrobi³a b³êdów.
Przez osiem miesiêcy ona i lekarze wykonuj¹cy badania USG utrzymywali mnie w
przekonaniu, ¿e urodzê zdrowe dziecko. Kilkanaœcie dni przed porodem
dowiedzia³am siê, ¿e moja córeczka nie ma szans na samodzielne ¿ycie Mimo
mojego wieku, nie skierowano mnie na badania prenatalne, bo uznano, ¿e to
niepotrzebne. Lekarka ignorowa³a moje wszystkie uwagi o wynikach USG. A
mia³am w¹tpliwoœci!
Badania ultrasonograficzne wykonywa³am w szpitalu miejskim. Za ka¿dym razem
robi³ je inny lekarz. Zna³am ich mniej wiêcej, bo kilka lat wczeœniej rodzi³am w tym
szpitalu Aniê. Co mnie niepokoi³o? ¯e mimo up³ywu czasu s³ysza³am: to dziecko
jest jeszcze malutkie, a potem okreœlano termin porodu – coraz odleglejszy. To
mog³o oznaczaæ jedno – dziecko nie rozwija siê jak nale¿y. Gdy zaniepokojona
wypytywa³am, co jest nie tak, t³umaczyli mi, ¿e: pomyli³am datê miesi¹czki, dziecko
nadrobi swój rozwój, jeden z lekarzy wmawia³ mi, ¿e jajeczkowanie w moim wieku
mo¿e byæ na koniec cyklu, tu¿ przed rozpoczêciem okresu. Jednak – jak wszyscy
mnie zapewniali – proporcje dziecka s¹ idealne, serduszko zdrowe, tylko jest
malutkie. By³o tak malutkie, ¿e w siódmym miesi¹cu wa¿y³o 600 gram. Ale to nikogo
nie niepokoi³o. Badanie USG trwa³o zazwyczaj piêæ minut, wypisywanie wyniku
drugie tyle, potem lekarz kasowa³ zwyczajowo 30 z³otych, oczywiœcie bez ¿adnego
pokwitowania.
Wed³ug moich obliczeñ dziecko powinno urodziæ siê na prze³omie wrzeœnia
i paŸdziernika. Idê na kolejne USG. Lekarz znów monotonnym g³osem mówi, ¿e
dziecko jest maleñkie, ale zdrowe. Termin porodu okreœla na koniec listopada, dwa
miesi¹ce po spodziewanym! Teraz jestem ju¿ pewna, ¿e coœ jest nie tak. W koñcu
informuje mnie, ¿e skoro jestem taka nerwowa, to mogê zg³osiæ siê na specjalistyczne badania w klinice. Podaje mi telefon do specjalistki. „Ale to drogie” – zaznacza.
Konsultujê siê ze swoim ginekologiem. „IdŸ” – doradza po raz pierwszy zdecydowanie.
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Pani dr Agata W³och przyjmuje mnie w ci¹gu dwóch dni. W czasie badania milczy.
Przez ponad godzinê nie pada ani s³owo. A potem obwieszcza mi wyrok œmierci dla
mojego dziecka. I diagnozê. To trisomia 13.
Moja córeczka ma niewykszta³cony mózg i serce. Ma ubytki w koœciach czaszki
i nosa. Rozszczepy warg, podniebienia. Jedyne, co ma zdrowe, to nerki i...
proporcjonaln¹ budowê cia³a. Wa¿y tylko 1400 gram, a ³o¿ysko wskazuje, ¿e termin
porodu jest tu¿ tu¿. Jedyna prawid³owa diagnoza, jak¹ wczeœniej postawili lekarze,
to p³eæ.
Powoli dociera do mnie znaczenie tych s³ów. Nie ma ¿adnej nadziei. Dziecko nie
prze¿yje porodu. No, mo¿e kilka dni, w mêczarniach. Nazwa choroby – trisomia 13
albo zespó³ Patau – k³uje mnie w mózgu jak szpilka. To choroba genetyczna, b³¹d
w podziale komórek. Choroba, której wykrycie w odpowiednim momencie
kwalifikuje wed³ug polskiego prawa do legalnej aborcji. Fachowiec dobrze
odczytuj¹cy obraz USG powinien wykryæ j¹ ju¿ w pierwszym trymestrze ci¹¿y.
Jednym z charakterystycznych objawów jest niewykszta³cone serce, podczas gdy
lekarze uwa¿ali, ¿e jest ono prawid³owo zbudowane! Nigdy nie by³am zwolenniczk¹
aborcji. Ale uzasadniona, tak jak w moim przypadku, jest czasami jedynym
wyjœciem. Nie wiem, jak zachowa³abym siê wówczas. Mo¿e nie podda³abym siê jej
i liczy³a na cud. Ale mia³abym prawo wyboru. Jeœli zdecydowa³abym siê
kontynuowaæ ci¹¿ê, to by³abym przygotowana na takie rozwi¹zanie. Teraz wiem,
¿e aborcja sprawi³aby mniejszy ból. Nie ma nic gorszego na œwiecie ni¿ grzebanie
w³asnego dziecka.
Dramat trwa³ tydzieñ. Najgorszy tydzieñ naszego ¿ycia. Lekarka uœwiadamia mi, ile
b³êdów, podstawowych b³êdów, pope³nili lekarze prowadz¹cy moj¹ ci¹¿ê
i diagnostykê. Choroby genetyczne w 95% mo¿na stwierdziæ na podstawie badania
cytogenetycznego. Dobry lekarz wykryje wady ju¿ u ma³ego p³odu podczas
badania USG.
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Jestem dziennikarzem i wybra³am specyficzn¹ formê terapii. Opisa³am moj¹
historiê w tygodniku „Przegl¹d”. Dosta³am mnóstwo listów, wziê³am te¿ udzia³
w programie Ewy Drzyzgi „Rozmowy w toku” poœwiêconym diagnostyce
prenatalnej. Znaczenie badañ prenatalnych dotar³o do mnie ponownie w pe³ni
dopiero po wielu rozmowach z matkami, które podobnie jak ja straci³y swoje
niemowlêta. Diagnostyka prenatalna to kolejny fatalnie zorganizowany fragment
polskiego lecznictwa. Dlatego postanowi³am napisaæ broszurê, zbiór moich
reporta¿y wraz z konkretnymi informacjami o chorobach p³odu i mo¿liwoœciach ich
rozpoznawania. Dziêki uprzejmoœci Federacji broszurkê mo¿na czytaæ na jej
stronie internetowej (www.federa.org.pl). Namówi³am te¿ telewizjê polsk¹ do
nakrêcenia dwóch filmów na ten temat. Jeden zosta³ ju¿ wyemitowany
w „Ekspresie Reporterów”. By³a to historia kobiety z Opola, która straci³a ju¿ dwoje
dzieci. Mia³y wady serca i œmiem twierdziæ, ¿e drugi syn móg³by zostaæ uratowany,
gdyby wczeœniej tê wadê zauwa¿ono. Druga historia by³a przyk³adem pozytywnej
diagnozy. W czasie ci¹¿y wykryto wadê serca i dziecko zaraz po porodzie zosta³o
skierowane do odpowiedniej klinki i zoperowane. Ma dziœ prawie dwa latka i jest to
cudowny, normalnie funkcjonuj¹cy ch³opczyk. Drugi film, dokumentalny, bêdzie

Gdy lekarz siê myli…

wyemitowany w grudniu lub styczniu w cyklu „Polska bez fikcji” w programie drugim.
Ci¹gle piszê nowe reporta¿e na ten temat. Nie chcê atakowaæ lekarzy. Znam ich
fataln¹ sytuacjê. Mój przyjaciel pediatra pracuje niemal 24 godziny na dobê. Ze
szpitala do przychodni, potem dy¿ur w nastêpnej. Musi tak robiæ, ¿eby prze¿yæ. Na
oddzia³ach noworodkowych nikt nie chce pracowaæ. Odpowiedzialnoœæ i stres s¹
tak olbrzymie, ¿e ma³o kto potrafi wytrzymaæ tak¹ presjê. Nie ma drugiego takiego
zawodu, na którego koñcu jest ludzkie ¿ycie. A lekarzy zmusza siê do kator¿niczej
pracy za grosze. Nie umo¿liwia siê powszechnego dostêpu do szkoleñ,
bezp³atnych, s¹ szpitale, które funkcjonuj¹ tylko dziêki sprzêtowi dostarczanemu
przez sponsorów w celu testowania. Jak d³ugo tak ma byæ? Mimo to, gdy lekarz siê
pomyli, to musi ponosiæ za to odpowiedzialnoœæ. Nie dziwiê siê wiêc tej specyficznej
zawodowej solidarnoœci. Dopóki w naszym kraju nie zostan¹ stworzone
odpowiednie mechanizmy i przyjête odpowiednie standardy postêpowania oraz
stworzone warunki do ich przestrzegania, takie przypadki jak mój bêd¹ siê
powtarzaæ. I kobiety bêd¹ prze¿ywaæ swoje dramaty w samotnoœci. To trudne pisaæ
i opowiadaæ o tym wszystkim. Ka¿da rozmowa z matk¹, która straci³a swoje
dziecko, niezwykle mnie wyczerpuje. Ale trzeba pokazaæ autentyczne dramaty
dotycz¹ce ¿ywych ludzi, a nie statystycznych pacjentów ujmowanych w
sprawozdaniach. Mo¿e to w koñcu kimœ wstrz¹œnie. Politykami, aby naprawili
s³u¿bê zdrowia. Lekarzami, aby w to, co robi¹, wk³adali jeszcze wiêksz¹
odpowiedzialnoœæ. Nie podchodzili rutynowo, nawet gdy s¹ przemêczeni i nie mog¹
ju¿ patrzeæ na pacjentów. Id¹c œladami moich rozmówców odkry³am, ¿e brak
wiedzy dotyczy te¿ mo¿liwoœci pomocy w ró¿nych schorzeniach. Na przyk³ad wadê
serca, na jak¹ zmar³ syn jednej z moich bohaterek, od kilku lat leczy siê w Polsce, w
Krakowie. Podobnie jest z innymi chorobami. W wielu klinikach wspaniali fachowcy
specjalizuj¹ siê w leczeniu niezwykle trudnych wad. Poœwiêcaj¹ czas i energiê na
doskonalenie swych metod, podczas gdy lekarze zza miedzy nie wiedz¹, ¿e dane
schorzenie mo¿na wyleczyæ i dopuszczaj¹ do œmierci lub kalectwa ma³ych
pacjentów.
Broszura Beaty Znamirowskiej-Soczawy „Pogrzeb zamiast chrzcin” jest dostêpna na
stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny www.federa.org.pl.
Jest to zbiór reporta¿y o b³êdnej i w³aœciwej diagnostyce prenatalnej, chorobach p³odu i
noworodków wraz z komentarzami lekarzy specjalistów.
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ONI MAJ¥ SWOJE PRAWA
Alicja Tysi¹c

Gdy zasz³am w trzeci¹ ci¹¿ê w lutym 2000 roku prze¿y³am wstrz¹s. Od dzieciñstwa
cierpiê na bardzo powa¿n¹ wadê wzroku (-24 dioptrie) i zwyrodnienie siatkówek.
Ju¿ przy poprzedniej ci¹¿y lekarka okulistka mówi³a mi o ryzyku utraty wzroku. Mój
ogólny stan zdrowia równie¿ pozostawia³ wiele do ¿yczenia: mia³am anemiê,
bardzo niskie ciœnienie (90/30), cierpia³am na niewyjaœnione zaburzania neurologiczne, zdarza³y mi siê omdlenia. Nie czu³am siê na si³ach i nie chcia³am rodziæ
dziecka. Tym bardziej, ¿e sytuacja materialna mojej czteroosobowej rodziny
równie¿ by³a dramatyczna – kawalerka bez centralnego ogrzewania, oboje
z mê¿em bez pracy. Gdy podjê³am decyzjê o skorzystaniu z prawa do przerwania
ci¹¿y ze wzglêdu na zagro¿enie jakie ta stwarza³a dla mojego zdrowia, obie
lekarki okulistki, u których siê leczy³am, odmówi³y wystawienia odpowiedniego
zaœwiadczenia t³umacz¹c, ¿e przecie¿ nie mog¹ mieæ pewnoœci, ¿e ci¹¿a pozbawi
mnie wzroku. Zaœwiadczenie odwa¿y³a siê wystawiæ lekarka rodzinna, która
dodatkowo wskaza³a na ryzyko wynikaj¹ce z tego, ¿e by³by to ju¿ trzeci poród przez
cesarskie ciêcie. Gdy zjawi³am siê z tym zaœwiadczeniem u kierownika kliniki
ginekologiczno-po³o¿niczej, doktora D., ten – bez zbadania mnie i bez konsultowania siê z innymi specjalistami – przybi³ na jego odwrocie kilka piecz¹tek
i napisa³ adnotacjê, ¿e wymienione przeciwwskazania ¿adnymi przeciwwskazaniami nie s¹. W ten sposób zmusi³ mnie do urodzenia dziecka.
W czasie, który up³yn¹³ od tamtych wydarzeñ, stan mojego zdrowia znacznie siê
pogorszy³. Zauwa¿y³am znaczne pogorszenie ostroœci widzenia prawym okiem.
Lewym widzia³am bardzo s³abo ju¿ od ponad 10 lat. Mniej wiêcej dwa miesi¹ce po
porodzie zabrano mnie na ostry dy¿ur okulistyczny (do Kliniki Okulistycznej
CMKP). Lekarz, który mnie przyj¹³, skrzycza³ mnie: „Kto Pani zezwoli³ na tê ci¹¿ê?!”
Jak na ironiê by³ to ten sam szpital, w którym odmówiono mi zabiegu. W trakcie
badañ stwierdzi³ w plamce ¿ó³tej w prawym oku resorbuj¹cy siê wylew krwi, a w oku
lewym – degeneracjê plamki siatkówki (ostroœæ widzenia na prawe oko – liczenie
palców z odleg³oœci trzech metrów, na oko lewe – liczenie palców z odleg³oœci piêæ
metrów). Widzia³am na odleg³oœæ oko³o pó³tora metra w okularach. Przed porodem
mia³am drug¹ grupê inwalidzk¹ – w uzasadnieniu orzeczenia o jej przyznaniu
napisano, ¿e choæ stan mojego zdrowia nie zezwala na pracê w normalnych
warunkach, nie wymagam opieki osoby drugiej. Po porodzie zakwalifikowano mnie
do wy¿szej, pierwszej grupy inwalidzkiej, a w uzasadnieniu potwierdzaj¹cym to
orzeczenie stwierdzono, ¿e teraz „wymagam sta³ej opieki i pomocy osób drugich
w pe³nieniu ról spo³ecznych i codziennej egzystencji”.
Mam ogromny ¿al do lekarzy – do okulistek, które tak lekcewa¿¹co potraktowa³y
moje problemy ze wzrokiem, i do doktora D., który uniemo¿liwi³ mi skorzystanie
z prawa, jakie dawa³a mi i tak nieludzka ustawa antyaborcyjna. Poniewa¿ przez
ca³y czas ponoszê konsekwencjê postawy dr. D., w kwietniu 2001 r. z³o¿y³am
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w prokuraturze zawiadomienie o pope³nieniu przez niego przestêpstwa.
Zarzuci³am mu, ¿e uniemo¿liwi³ mi poddanie siê legalnemu zabiegowi przerwania
ci¹¿y, na skutek czego dozna³am ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu w postaci
prawie ca³kowitej utraty zdolnoœci widzenia. Prokurator, który mnie w tej sprawie
przes³uchiwa³, od razu da³ mi do zrozumienia, ¿e jestem po przegranej stronie.
I rzeczywiœcie, 31 grudnia 2001 r. œledztwo zosta³o umorzone. Wczeœniej
prokuratura postanowi³a zasiêgn¹æ opinii bieg³ych i wys³a³a mnie na badania
okulistyczne do Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. W opinii biegli stwierdzili, ¿e
„pogorszenie siê wzroku […] wynika z istoty choroby, która ma charakter
postêpuj¹cy, a nie z powodu ci¹¿y i porodu”. Opinie podpisa³o trzech bieg³ych –
specjaliœci od ginekologii i po³o¿nictwa, chorób oczu i medycyny s¹dowej. Co
najmniej dwóch z nich sformu³owa³o swój os¹d w mojej sprawie nie maj¹c ze mn¹
kontaktu. Przyj¹³ mnie bowiem tylko jeden lekarz – okulista. Nie jestem pewna, czy
nale¿a³ do grona bieg³ych, bo na po¿egnanie powiedzia³ coœ w rodzaju „ja pani¹
zbada³em, ale co na to biegli…” Badanie trwa³o 10 minut i odby³o siê bez
wykorzystania specjalistycznego sprzêtu. Za to studiowanie materia³u aktowego
i dokumentacji lekarskiej zajê³o bieg³ym 47 godzin, a koszty zwi¹zane z wystawieniem opinii wynios³y 2305 z³. Ostatecznie biegli stwierdzili: „przy tak powa¿nej
wadzie wzroku ryzyko odwarstwienia siatkówki istnia³o u chorej od czasu
powstania tej wady i trwa nadal, a przebyta ci¹¿a i poród nie mia³y wp³ywu na
zwiêkszenie siê tego ryzyka”. Byli równie¿ pewni, ¿e mikrowylew na pocz¹tku
stycznia „nie mia³ ¿adnego zwi¹zku przyczynowego z ci¹¿¹ i porodem”. Wed³ug
nich œwiadczy o tym to, ¿e dwie poprzednie ci¹¿e nie spowodowa³y pogorszenia
wzroku. Uznali równie¿, ¿e i po trzeciej takie pogorszenie nie nast¹pi³o.
Prokuratura nie wziê³a pod uwagê zeznañ œwiadków, z których wynika, ¿e
przeprowadzone u mnie po ostatniej ci¹¿y i porodzie badanie wykaza³o
zwyrodnienie po wczeœniejszych wylewach. Nie wypowiedzieli siê jednoznacznie
co do czasu powstania tych wylewów. Nie wykluczyli jednak, i¿ mog³y powstaæ
w czasie ci¹¿y, w trakcie porodu przez cesarskie ciêcie lub bezpoœrednio po nim.
Najbardziej niezrozumia³e jest dla mnie jednak to, ¿e prokuratura w ogóle nie
wezwa³a do z³o¿enia wyjaœnieñ lekarza, który zniszczy³ moje zaœwiadczenie
i odmówi³ mi wykonania zabiegu. A przecie¿ innych lekarzy wezwano do z³o¿enia
zeznañ w mojej sprawie.
Mam wiele do zarzucenia prokuraturze tak¿e pod wzglêdem formalnym –
oburzaj¹cy by³ stan akt sprawy. Prokurator prowadz¹cy moj¹ sprawê zachowywa³
siê wobec mnie obraŸliwie. Protoko³y zawieraj¹ce zeznania œwiadków by³y
nieczytelne, spisane odrêcznie. Gdy zwróci³am na to uwagê prokuratorowi
i poprosi³am o pomoc w odszyfrowaniu tekstu, ten oburzony powiedzia³: „Ja nie
bêdê czyta³ Pani akt sprawy”. A przecie¿ wiedzia³, i¿ cierpiê na powa¿n¹ wadê
krótkowzrocznoœci.
Dla mnie – rencistki i osoby bardzo s³abo widz¹cej – powa¿n¹ barier¹ w dochodzeniu sprawiedliwoœci by³o to, ¿e za ka¿dym razem gdy chcia³am mieæ wgl¹d do
akt, musia³am sk³adaæ podanie oraz kupowaæ znaczki skarbowe.
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Po umorzeniu œledztwa prokurator powiedzia³ do mnie: „I kto mia³ racjê?”
Odnios³am wra¿enie, ¿e chodzi mu o to, i¿ nie ma ¿adnego sensu oskar¿aæ lekarzy.
Postêpowanie zosta³o umorzone. Napisa³am za¿alenie do prokuratury okrêgowej.
Prokuratura skierowa³a sprawê do s¹du rejonowego, gdy¿ te¿ nie dopatrzy³a siê
¿adnej winy ze strony lekarzy. S¹d rejonowy równie¿ nie dopatrzy³ siê
w postêpowaniu lekarza ¿adnych nieprawid³owoœci. Nie wzi¹³ pod uwagê
drastycznego pogorszenia siê mojego zdrowia. Napisa³ tylko, ¿e wylewy s¹ rzecz¹
naturaln¹ przy wadzie, na któr¹ cierpiê.
Pani sêdzia po odczytaniu wyroku mówi³a, ¿e jest jej bardzo przykro i ¿e mnie
rozumie. Odnosz¹c siê do prowadzenia akt przez prokuratora powiedzia³a zaœ, ¿e
gdybym z³o¿y³a skargê w tej sprawie, to by go ukara³a, bo sama ich nie mog³a
odczytaæ. Oczywiœcie tego zrozumienia nie znalaz³am w uzasadnieniu wyroku. Od
orzeczenia s¹du nie przys³ugiwa³o mi ju¿ ¿adne odwo³anie.
W czasie gdy w prokuraturze wa¿y³y siê losy mojej sprawy, z³o¿y³am
zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa do okrêgowej izby lekarskiej, a po
umorzeniu przez ni¹ postêpowania odwo³a³am siê do Naczelnej Izby Lekarskiej.
O postêpach w sprawie praktycznie nie by³am informowana. Musia³am dzwoniæ
i dowiadywaæ siê o to osobiœcie. Nie pozwolono mi kserowaæ ¿adnych dokumentów
– wolno mi je by³o tylko przepisywaæ. W teczkach z aktami sprawy zas³oniête by³y
tylko dane adresowe lekarza, moje nie by³y zakryte. Lekarz móg³ wiêc mieæ w wgl¹d
w moje dane, ale ja w jego nie. Okaza³o siê te¿, ¿e chocia¿ lekarza wezwano, by
dostarczy³ moj¹ dokumentacjê medyczn¹, nie dostarczy³ jej, po prostu jej nie by³o.
Panie w Izbie by³y opryskliwe. Irytowa³y siê, ¿e dzwoniê i pytam o postêpy w mojej
sprawie.
Po d³ugim oczekiwaniu na jak¹kolwiek odpowiedŸ za¿¹da³am rozmowy z pani¹
rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej. Chcia³am wiedzieæ, dlaczego lekarz
zwraca³ siê do mnie po imieniu. Pani rzecznik wyjaœni³a, ¿e na pewno myœla³, i¿
jestem bardzo m³odziutka, zreszt¹ na Zachodzie takie zachowanie jest normalne.
Zwróci³am uwagê na to, ¿e w mojej obecnoœci lekarka szepta³a coœ do ucha
lekarzowi, który zaraz potem ostemplowa³ i opatrzy³ negatywnym komentarzem
moje zaœwiadczenie na temat dokonania zabiegu. Pani rzecznik powiedzia³a, ¿e
siê o to lekarza zapyta, ale ¿ebym siê nie martwi³a, bo to na pewno nie by³o na mój
temat. Wychodz¹c us³ysza³am s³owa: „Wie pani, powinni usun¹æ pani tê ci¹¿ê, ale
oni maj¹ swoje prawa”.
Chcia³am dojœæ sprawiedliwoœci w polskich s¹dach i udowodniæ, ¿e lekarze nie mieli
racji, ¿e przys³uguj¹ce mi prawo zosta³o z³amane. Tymczasem przez ca³y ten czas
czu³am siê nie jak pokrzywdzona, ale jak oskar¿ona. Nie mogê darowaæ sposobu,
w jaki potraktowali mnie lekarze.
W skardze do Izb Lekarskich zarzuci³am lekarzowi, ¿e nie dope³ni³ wobec mnie
obowi¹zku poszanowania godnoœci i prywatnoœci, a tak¿e ¿yczliwego traktowania
pacjenta, obowi¹zku nale¿ytej starannoœci i poœwiêcenia niezbêdnego czasu dla
pacjenta, obowi¹zku wskazania innej mo¿liwoœci uzyskania pomocy lekarskiej,
obowi¹zku zapewnienia pacjentowi pe³nej informacji.
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Okrêgowa i Naczelna Izba Lekarska nie dopatrzy³y siê jednak ¿adnych b³êdów ani
uchybieñ ze strony lekarzy. Postêpowanie umorzono.
Poniewa¿ u siebie w kraju wykorzysta³am wszystkie œrodki odwo³awcze przewidziane polskim prawem, zdecydowa³am siê z³o¿yæ skargê do Trybuna³u
Europejskiego w Strasburgu.
Chcia³abym, ¿eby Trybuna³ w Strasburgu orzek³, ¿e polski system jest
niesprawiedliwy.
Obecnie nie jestem ju¿ inwalidk¹ II grupy inwalidzkiej, lecz I grupy. Ta grupa zosta³a
mi ju¿ przyznana na sta³e. Do egzystencji wymagam pomocy osób drugich. Po
piêciu latach borykania siê z ró¿nymi trudnoœciami i problemami zdrowotnymi leczê
nerwicê lêkow¹ objawiaj¹c¹ siê silnymi dusznoœciami. Przyjmujê bardzo du¿e
dawki leków uspokajaj¹cych. Mój ogólny stan zdrowia bardzo siê pogorszy³.
Ostatnio znalaz³am siê pod opiek¹ lekarza psychiatry.
Jeœli chodzi o warunki ¿yciowe, to naprawdê jest nam bardzo ciê¿ko nie p³acimy
rachunków za mieszkanie, czêsto zdarzaj¹ siê dni, kiedy nie mamy co daæ dzieciom
2
jeœæ. Utrzymujemy siê z renty i zasi³ków rodzinnych. Mieszkamy na 30 m . Nie
mamy gdzie wstawiæ ³ó¿eczka dla najm³odszej córki.
Pozostaje mi tylko nadzieja, ¿e kiedyœ bêdzie lepiej…
Post scriptum
20 marca 2007 r. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka wyda³ wyrok w sprawie
odmowy aborcji pani Alicji Tysi¹c. Trybuna³ uzna³, ¿e pañstwo polskie naruszy³o
artyku³ 8 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka tj. prawo do poszanowania ¿ycia
prywatnego i rodzinnego. Trybuna³ przyzna³ jej 25 000 Euro odszkodowania i
14 000 Euro jako zwrot kosztów postêpowania. W uzasadnieniu Trybuna³ stwierdzi³,
¿e sprawa dotyczy poszanowania ¿ycia prywatnego, gdy¿ ci¹¿a i zwi¹zane z ni¹
okolicznoœci odnosz¹ siê ¿ycia prywatnego. Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e w Polsce
istnieje problem z dostêpem do przerywania ci¹¿y zgodnego z ustaw¹. Uzna³, ¿e
brakuje efektywnego mechanizmu pozwalaj¹cego na ustalenie, czy kobiecie
przys³uguje prawo do aborcji oraz mo¿liwoœci odwo³ania siê od decyzji lekarza.
Trybuna³ zaleci³ rz¹dowi stworzenie niezale¿nego i dzia³aj¹cego w sposób szybki
organu, do którego kobieta bêdzie mog³a siê odwo³aæ.
19 czerwca rz¹d polski z³o¿y³ odwo³anie do Trybuna³u w Strasburgu od tego wyroku.
Ma nadziejê, ¿e Trybuna³ zmieni swoje stanowisko w tej sprawie, utrzymuj¹c, ¿e
aby wprowadziæ jego zalecenia niezbêdna jest zmiana prawa. A to, zdaniem rz¹du
polskiego, wykracza poza kompetencje Trybuna³u.
Alicja Tysi¹c musi wiêc poczekaæ na ostateczn¹ decyzjê Trybuna³u w Strasburgu w
sprawie odwo³ania rz¹du polskiego.
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To moje drugie wyst¹pienie w trybunale. W pierwszym informowa³am o sytuacji,
jaka nast¹pi³a, gdy lekarz w szpitalu odmówi³ mi skierowania na badania prenatalne
w drugiej ci¹¿y, mimo i¿ pierwsze dziecko urodzi³o siê chore, i zgodnie z prawem
przy ka¿dej kolejnej ci¹¿y powinnam byæ kierowana na takie badania. Drugie
dziecko urodzi³o siê z t¹ sam¹ chorob¹ co starsze – z odmian¹ achondroplazji.
Od tego czasu sytuacja finansowa i mieszkaniowa ca³ej naszej rodziny niewiele siê
zmieni³a. Du¿o natomiast zmieni³o siê jeœli chodzi o leczenie dzieci, jak i kwestie
s¹dowe z powództwa cywilnego, a tak¿e stan sprawy w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Dziêki Federacji i poprzedniemu Trybuna³owi pozna³am osoby, które chcia³y
udzieliæ nam pomocy – dziennikarzy, a w szczególnoœci pani¹ Jolantê Koral. Pani
Koral znalaz³a kancelariê prawn¹, która nieodp³atnie podjê³a siê nam pomóc
w uzyskaniu renty dla córki.
Po trwaj¹cym przez trzy lata procesie w maju bie¿¹cego roku zapad³ wyrok
w S¹dzie Rejonowym w £om¿y, przyznaj¹cy nam oko³o 67 000 z³ za cierpienia
poporodowe zwi¹zane z depresj¹ poporodow¹ i czêœciow¹ utrat¹ dochodów.
Jednak s¹d nie przyzna³ renty dziecku – odszkodowania pokrywaj¹cego koszty
leczenia i rehabilitacji – a wiêc tego, co dla nas by³o najwa¿niejsze. Zarówno
pozwani, jak i my odwo³aliœmy siê od wyroku do s¹du wy¿szej instancji. To, co mnie
bardzo zabola³o w czasie procesu, to fakt, i¿ pozwani za wszelk¹ cenê starali siê
z tego zrobiæ proces o aborcjê, a nie o badania prenatalne. Bola³o tak¿e wiele
innych rzeczy, na przyk³ad: argumenty, ¿e ¿¹damy pieniêdzy na „wakacyjne
woja¿e”, a chodzi³o o koszty pobytu w sanatorium, ¿e dzieci nie musz¹ mieæ
specjalistycznego obuwia za 150 z³, mogê przecie¿ „iœæ na rynek i kupiæ buty dla
dzieci za 20 z³”, ¿e chcemy siê dorobiæ na dzieciach, i wiele innych.
S¹d okrêgowy w Bia³ymstoku uzna³, ¿e urodzenie drugiego chorego dziecka nie
spowodowa³o utraty dochodów i zmniejszy³ zas¹dzon¹ poprzednio kwotê
zadoœæuczynienia do 60.000 z³. Od tego wyroku zarówno my, jak i szpital
odwo³aliœmy siê do S¹du Najwy¿szego, który w paŸdzierniku 2005 r. ca³kowicie
przyzna³ nam racjê i orzek³, ¿e mamy prawo do dochodzenia od szpitala w £om¿y
kosztów utrzymania niepe³nosprawnego dziecka - których nie musielibyœmy
ponosiæ, gdyby szpital nie pozbawi³ nas prawa do decyzji. S¹d okrêgowy w
Bia³ymstoku cofn¹³ sprawê do s¹du rejonowego w £om¿y, gdzie sprawa
praktycznie toczy siê od pocz¹tku. Obroñcy lekarza za wszelk¹ cenê chc¹ dowieœæ
niewinnoœci lekarza, tym samym podwa¿aj¹ wyrok S¹du Najwy¿szego.
Rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej wielokrotnie
umarza³ nasz¹ sprawê. Odwo³ywaliœmy siê w tej sprawie dwukrotnie do S¹du
Lekarskiego. Niedawno poinformowano nas o tym, ¿e S¹d Lekarski uchyli³ ostatnie
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umorzenie, wskazuj¹c na nierzetelnoœæ osoby prowadz¹cej sprawê. Krótko
mówi¹c, prowadz¹cy przez parê miesiêcy nie zebra³ dodatkowych dowodów, nie
powo³a³ bieg³ych i na podstawie tych samych przes³anek, które uprzednio podwa¿y³
S¹d, po raz kolejny umorzy³ postêpowanie przeciwko lekarzowi.
Syn jest po dwóch operacjach na kolankach, przeprowadzonych w krakowskim
szpitalu dzieciêcym UJ. Pierwsz¹ mia³ w maju – w szpitalu spêdzi³ szeœæ tygodni,
potem byliœmy z dzieæmi w sanatorium, a w sierpniu mia³ drug¹ operacjê na drugim
kolanie. Gdy piszê ten tekst, a jest 9 wrzeœnia, syn jest od tygodnia na rehabilitacji
w Krakowie. Przechodzê moralne piek³o, bo byliœmy zmuszeni zostawiæ siedmioletnie dziecko samo w szpitalu i z powodu braków finansowych nawet nie
jesteœmy w stanie odwiedziæ go w niedzielê. Zaraz potem bêdziemy starali siê
o kolejny turnus sanatoryjny – poszpitalny dla syna. I tu pojawi siê problem jak go
okreœlaj¹ pozwani „wakacyjnych woja¿y” – tymczasem syn jedzie za darmo, lecz
opiekun musi ponieœæ pe³n¹ odp³atnoœæ za turnus, to jest oko³o 1500 z³ albo i wiêcej.
Syn nie mo¿e pojechaæ sam, gdy¿ od maja porusza siê na wózku i nie jest w stanie
samodzielnie funkcjonowaæ. Córka nadal choruje na górne i dolne drogi
oddechowe tak czêsto, ¿e nieraz nie starcza nam na leki. Teraz te¿ musia³am
prze³o¿yæ jej rehabilitacjê, bo w³aœnie ma zapalenie oskrzeli.
Przez pewien czas dzieci otrzymywa³y rentê z fundacji TVN „Nie jesteœ sam”, ale
obecnie jej nie dostaj¹, poniewa¿ – jak wyjaœniono mi w liœcie – jest za du¿o osób,
które prosz¹ o pomoc i Fundacja zdecydowa³a, ¿e bêdzie raczej pomagaæ tylko
szpitalom, oœrodkom rehabilitacyjnym i innym instytucjom. Gdy otrzymywaliœmy tê
rentê, starcza³o nam na leki, jedzenie, op³aty i dojazdy do lekarzy dla dzieci. Dziœ
mamy tak du¿e d³ugi, ¿e zarz¹dca mieszkania grozi nam procesem s¹dowym. By³
moment, gdy odciêto nam telefon z powodu nieop³aconych rachunków, a jak
mo¿na bez niego funkcjonowaæ, gdy nigdy nie wiadomo, kiedy bêdzie trzeba
wezwaæ pogotowie dla dziecka?
Najwiêkszym naszym problemem, którego nie uda³o siê rozwi¹zaæ, mimo i¿
interesowa³o siê nim kilkoro dziennikarzy, jest mieszkanie. Mieszkamy nadal na
2
32 m w u¿yczonym mieszkaniu. Jest tu tak ma³o miejsca, ¿e syn nie ma nawet
mo¿liwoœci poruszania siê po domu. Od wrzeœnia Mateusz chodzi do pierwszej
klasy, a w³aœciwie szko³a przychodzi do niego. W takich warunkach lokalowych
trudno jest dziecku zapewniæ odpowiednie warunki do nauki. Panie nauczycielki
te¿ s¹ w trudnej sytuacji, bo gdy Monika jest chora, lekcje z Mateuszkiem odbywaj¹
siê przy zabawie m³odszej siostry. Podobno nasze pañstwo zak³ada zapewnienie
równego startu dzieciom zdrowym i niepe³nosprawnym – w naszym wypadku to
czysta fikcja. Wielokrotnie zwraca³am siê do Pana Prezydenta Miasta i do radnych
o pomoc w uzyskaniu mieszkania – bez odzewu. Nie dostanê go nigdy, bo – jak
us³ysza³am – chore dzieci to mój problem. Mieszkanie powinnam sobie kupiæ albo
wynaj¹æ i nie zawracaæ g³owy urzêdnikom. W uchwale miasta nadal nie ma nic
o pierwszeñstwie w przyznawaniu mieszkañ takim rodzinom jak nasza. Prêdzej
dostanie mieszkanie rodzina wielodzietna ni¿ my. Ja te¿ wola³abym mieæ czworo
dzieci zdrowych i wstawiæ do domu ³ó¿ka piêtrowe, ni¿ borykaæ siê z takimi
uprzedzeniami i problemami jak dotychczas. W naszym lokum nie ma mowy
o wstawieniu ³ó¿ka piêtrowego, ze wzglêdu na chorobê dzieci meble musz¹ byæ
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niskie, odpowiednio dostosowane do ich wzrostu. Dostosowana musi byæ równie¿
kuchnia i ³azienka. Rz¹d i parlamentarzyœci równie¿ przywi¹zuj¹ ma³o wagi to
takich problemów – zlikwidowano odgórne zapisy, ¿e takim rodzinom jak moja
przys³uguj¹ mieszkania w pierwszej kolejnoœci i z dodatkowym metra¿em, je¿eli
osoba niepe³nosprawna porusza siê na wózku lub wymaga oddzielnego pokoju.
Takich rodzin w kraju jest na pewno du¿o, a problem nie dotyczy tylko mnie, nikogo
nie obchodz¹ jednak problemy tych, którzy nie mog¹ siê sami broniæ, wyjœæ na ulicê,
zastrajkowaæ. Widaæ to choæby po ostatnich zapisach dotycz¹cych ograniczenia
finansowania przez PFRON warsztatów terapii zajêciowej.
To, ¿e osoby niepe³nosprawne i ich problemy nie interesuj¹ naszych przedstawicieli
w Sejmie czy Senacie widaæ, gdy zwrócimy siê do nich o jak¹kolwiek pomoc –
nawet jeœli nic nie mo¿na zrobiæ, to taka osoba powinna choæby odpowiedzieæ.
Sama osobiœcie wys³a³am kilka listów do jednego z pos³ów z naszego miasta i nigdy
nie dosta³am ¿adnej odpowiedzi. Jestem jednak pewna, ¿e – przed kolejnym
g³osowaniem – ten sam pose³ bêdzie ponownie zapewnia³ mnie i innych, ¿e zajmie
siê naszymi problemami, gdy go wybierzemy – to czysta ob³uda, kie³basa wyborcza
naszych parlamentarzystów.
Od dwóch lat mamy samochód dziêki kredytowi z PFRON, który bêdziemy sp³acaæ
jeszcze przez trzy lata. Jest to nasza szansa na pomoc dzieciom, bo dziêki niemu
jesteœmy w stanie czêœciej jeŸdziæ do lekarzy czy sanatorium. Problemem s¹
natomiast wydatki na paliwo – w takich rodzinach zawsze na coœ brakuje. M¹¿
pracuje na ca³y etat, ale ja mam tylko pó³ etatu ze wzglêdu na dzieci. Córka chodzi
do przedszkola do grupy piêciolatków. Do syna muszê zatrudniaæ pomoc do domu
ze wzglêdu na fakt, i¿ dziecko nie mo¿e zostaæ samo nawet na 3-4 godziny, gdy
jestem w pracy. To wszystko oznacza koszty – koszty, których nie ponosz¹ rodziny
bez takich problemów. Jeœli policzymy wszystkie nasze wydatki i przychody
okazuje siê, ¿e na ¿ycie (jedzenie, œrodki czystoœci, ubranie) zostaje czteroosobowej rodzinie oko³o 500 z³.
W pracy te¿ bywa bardzo ró¿nie. Ostatnio us³ysza³am, ¿e muszê wybieraæ miêdzy
awansem zawodowym nauczyciela a zdrowiem dzieci. Przed takim wyborem
potrafi³ postawiæ mnie dyrektor, który ju¿ kilka lat wczeœniej zna³ moje problemy.
Bardzo g³êboko zabola³y mnie takie s³owa. W tym roku szkolnym mam tylko
10 godzin tygodniowo, a dyrektor chcia³, ¿ebym w pracy bywa³a codziennie, i to
z okienkami miêdzy lekcjami. D³ugie t³umaczenie i proœby doprowadzi³y do tego,
¿e mam zajêcia trzy dni w tygodniu. Jak przy takim podejœciu mo¿na mówiæ
o pomocnej d³oni? Chocia¿ s¹ i tacy, którzy tej pomocy nie odmawiaj¹ – w zesz³ym
roku dziêki firmie TERRAZYT mogliœmy wymieniæ w mieszkaniu okna po bardzo
niskich kosztach. Stare by³y tak nieszczelne, ¿e w czasie mrozów przybijaliœmy koc
do okiennicy, który przymarza³ do szyby wewn¹trz mieszkania. Teraz mamy cieplej.
W zesz³ym roku na Bo¿e Narodzenie napisa³a do nas list i przys³a³a wielk¹ paczkê
pani z Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. W tym roku dziêki jej pomocy
mogliœmy wys³aæ Mateuszka do szpitala na operacjê i dzieci do sanatorium – wiem,
¿e nie³atwo jej by³o wys³aæ obcej rodzinie ciê¿ko zarobione pieni¹¿ki – bêdziemy za
to jej i jej rodzinie wdziêczni do koñca ¿ycia. Mo¿na w³aœciwie powiedzieæ, ¿e dziêki
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jej ofiarnoœci nasz syn bêdzie – po d³ugotrwa³ej rehabilitacji – sam chodzi³. W tym
roku w sierpniu napisa³a do nas list jedna z mieszkanek Warszawy jej listy
i mo¿liwoœæ wy¿alenia siê s¹ dla mnie osobiœcie bardzo pomocne. W którymœ ze
swoich listów napisa³a, ¿e nie powinnam w¹tpiæ w ludzi – ludzie boj¹ siê pomagaæ,
gdy¿ du¿o jest nieuczciwych, którzy pod przykrywk¹ choroby dzieci naci¹gaj¹
innych. Wierzê jej i nie mam ludziom tego za z³e. Mam tylko ogromny ¿al do tych,
którzy w taki okrutny sposób naci¹gaj¹ innych i ci, którzy faktycznie potrzebuj¹
pomocy, mog¹ jej nie uzyskaæ.
Wiem, ¿e takich rodzin jak nasza jest du¿o, ale niech wszyscy, którzy us³ysz¹ lub
przeczytaj¹ te zwierzenia, rozejrz¹ siê wokó³ siebie, swoich s¹siadów, znajomych
i popatrz¹, czy nie mog¹ innym pomóc. Mo¿e wystarczy podarowaæ dziecku
sukienkê, z której wyros³o nasze dziecko. Mo¿e mo¿na kupiæ bu³kê, bo rodziców nie
staæ na œniadanie dla dziecka zanim wyjdzie do szko³y, a mo¿e komuœ
z potrzebuj¹cej wsparcia rodziny daæ, na przyk³ad, do posprz¹tania ogródek, tak
aby móg³ coœ zarobiæ dla swojej rodziny? Mo¿e nie ka¿dy bêdzie chcia³ od pañstwa
uzyskaæ tê pomoc, ale proszê siê nie zra¿aæ i dalej pomagaæ potrzebuj¹cym.
Post scriptum
Ostatnio moje m³odsze dziecko posz³o do szko³y. Ze wzglêdu na astmê, czêste
ataki dusznoœci oraz przyjmowane leki, konieczny okaza³ siê zakup drugiego
inhalatora. Dosta³am skierowanie, posz³am do Funduszu Zdrowia i dowiedzia³am
siê ¿e muszê wydaæ ponad 1000 z³., bo fundusz nie refunduje inhalatora przy tej
chorobie. Zapyta³am, przy jakiej refunduje. Jakie by³o moje zdziwienie, gdy
us³ysza³am, ¿e refundacja dotyczy tylko jednej choroby mukowiscydozy. Inne
dzieci czy doroœli, choæby mieli udusiæ siê przed przyjazdem lekarza, nie s¹ objêci
refundacj¹, która i tak nie pokrywa ona pe³nych kosztów zakupu. Teraz wypada mi
czekaæ na telefon czy dziecko wróci ze szko³y, czy karetka zd¹¿y³a dojechaæ w
czasie ataku? Zastanawia mnie tylko, co jest bardziej ekonomiczne przeciwdzia³anie ciê¿kim powik³aniom czy leczenie skutków tych powik³añ?
Ju¿ od 2 lat zabiegam, aby w szkole, do której chodz¹ dzieci, przystosowano do ich
potrzeb ³azienkê. Bezskutecznie. Odes³ano mnie do szko³y z klasami
integracyjnymi jedynej na 70-tysiêczne miasto. Do szko³y uczêszcza ponad 1200
uczniów i s¹ oni potencjalnym i bardzo realnym zagro¿eniem dla moich dzieci, gdy¿
ich niepe³nosprawnoœæ jest innego typu. Zreszt¹ w niej równie¿ nie ma
odpowiednich ³azienek. Poza tym, nikogo to nie interesuje, jaki jest skutek, jeœli
dzieci przestan¹ siê uczyæ wœród rówieœników i uczêszczaæ na tzw. rehabilitacjê
spo³eczn¹. Nie odmówi im siê nauki, bo ona jest obowi¹zkowa, ale na orzeczeniach
pojawi¹ siê s³owa „ nauczanie indywidualne”, „ze wzglêdu na chorobê wskazana
izolacja dziecka od dzieci zdrowych”. Politycy w prosty sposób zmierzaj¹ do
izolowania nas i wystawienia poza margines, najpierw pod przykrywk¹ ochrony
¿ycia, a potem ochrony zdrowych przed chorymi, czego dowodem mo¿e byæ fakt, i¿
pod k. 2006 r. poinformowa³am wszystkich pos³ów i senatorów o dyskryminacji
rodzin posiadaj¹cych wiêcej ni¿ jedno dziecko niepe³nosprawne (m.in. zasi³ki
rodzinne, odpisy podatkowe, zasi³ki z pomocy spo³ecznej itp.) Na 560 osób tylko
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jedyna pos³anka zareagowa³a i napisa³a w tej sprawie do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Nam nie pozwolono siê dowiedzieæ, czy kolejne dziecko te¿ bêdzie chore i podj¹æ
œwiadomie decyzjê, co dalej? Skutki s¹ nastêpuj¹ce ja zosta³am zwolniona z pracy,
bo, jak to okreœli³ dyrektor, jestem pracownikiem niedyspozycyjnym. Chcia³ abym,
pracuj¹c na 1/2 etatu, w szkole bywa³a codziennie œrednio 4-5 godzin, gdy ³¹cznie
mia³am mieæ tylko 9 lekcji w tygodniu. Wiedz¹c, ¿e jadê z dzieæmi do sanatorium
powiedzia³ mi w oczy: „niech Pani wybiera albo awans zawodowy albo zdrowie
dzieci”. Wybra³am dzieci, a awans na kolejny stopieñ nauczycielski mog³am zrobiæ
dopiero 6 miesiêcy póŸniej. Obecnie nikt mnie nie zatrudni, bo wi¹¿e siê to ze
zwolnieniami na dzieci i moj¹ niedyspozycyjnoœci¹. Pañstwo, owszem, oferuje
œwiadczenie pielêgnacyjne, ale s¹ one uzale¿nione od dochodu, a jego kwota nie
starcza nawet w po³owie na pokrycie czynszu. Wiêc ju¿ na moim przyk³adzie widaæ
skutki spo³eczne, jakie wywiera obecna, bardzo zaostrzona ustawa antyaborcyjna,
która dopuszcza wyj¹tki od zakazu, ale nie jest przestrzegana.

Barbara i S³awomir Wojnarowscy
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Agata

Tragiczn¹ historiê Agaty Lamczak opisa³a w marcu 2005 roku Gazeta Wyborcza
(Ci¹¿a albo ¿ycie, 2.05.2005). Agata, 25-letnia mieszkanka Pi³y, by³a w ci¹¿y, gdy
zdiagnozowano u niej wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Choæ choroba
postêpowa³a, a stan zdrowia m³odej kobiety drastycznie siê pogarsza³, lekarze nie
potraktowali jej cierpieñ powa¿nie. Koncentrowali siê na ci¹¿y. Nie zdecydowali siê
nawet na wykonanie pe³nego badania endoskopowego. Na pytanie „dlaczego?”,
lekarz prowadz¹cy odrzek³, ¿e nie pozwala mu na to sumienie. ¯¹dania matki i
narzeczonego, by lekarze rozpoczêli skuteczne leczenie bez wzglêdu na
konsekwencje dla p³odu nie przynios³y rezultatu. Po czterech miesi¹cach mêczarni
Agata zmar³a. Ostatnie miesi¹ce ¿ycia spêdzi³a w szpitalach w Pile, Poznaniu, i
£odzi.
Tragedia Agaty poruszy³a opiniê publiczn¹. Pod listami wystosowanymi do ministra
zdrowia, ministra sprawiedliwoœci i marsza³ka Sejmu podpisa³o siê w ci¹gu trzech
dni ponad 400 osób i 30 organizacji pozarz¹dowych. Do zbadania sprawy zosta³a
powo³ana przez Ministerstwo Zdrowia specjalna komisja. Prowadzone przez
Prokuraturê Okrêgowa w £odzi œledztwo w sprawie nieumyœlnego spowodowania
jej œmierci wci¹¿ trwa.
Poni¿ej opisujemy historiê Agaty spisan¹ na podstawie artyku³u Barbary
Namys³owskiej-Gabrysiak „B³¹d lekarski czy niepowodzenie w leczeniu?”
opublikowanym w kwartalniku „Prawo i Medycyna”, nr 3/2005, 20, vol. 7).
Na jesieni 2003 roku Agata zg³asza³a siê kilkakrotnie do lekarza rodzinnego w
Przychodni Rejonowej w Pile. W trakcie wizyt skar¿y³a siê na bóle brzucha, bóle
stawów i ogólnie z³e samopoczucie. Lekarka za ka¿dym razem zapisywa³a leki
przeciwbólowe i przeciwdepresyjne, nigdy natomiast nie zleci³a innych badañ, ni¿
morfologia krwi.
W kwietniu 2004 roku, w trakcie prywatnej wizyty ginekologicznej, lekarka
stwierdzi³a ci¹¿ê.
Ze wzglêdu na koniecznoœæ wyboru lekarza prowadz¹cego ci¹¿ê oraz
powracaj¹ce bóle brzucha 13 maja Agata uda³a siê na prywatna wizytê do
ordynatora Oddzia³u Po³o¿niczego w Pile. Lekarz po zbadaniu pacjentki
powiedzia³, ¿e takie bóle s¹ charakterystyczne dla pocz¹tku ci¹¿y i mog¹
wystêpowaæ do koñca 3 miesi¹ca, zleci³ wykonanie badañ i wyznaczy³ termin
nastêpnej wizyty za miesi¹c.
Jednak ju¿ 18 maja Agata, bêd¹c w oko³o 8 tygodniu ci¹¿y, trafi³a do Szpitala
Specjalistycznego w Pile na Oddzia³ Ginekologiczno-Po³o¿niczy z objawami
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biegunki i krwawieñ z odbytu. Po wykonaniu morfologii krwi i konsultacji
internistycznej pacjentkê skierowano na Oddzia³ Wewnêtrzny.
Na tym oddziale Agata le¿a³a od 19 maja do l czerwca. W trakcie hospitalizacji
wykonano szereg badañ, w tym badanie endoskopowe do 20 cm, w wyniku których,
rozpoznano u niej wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego, a tak¿e cukrzycê
ciê¿arnych. Po zastosowaniu leczenia farmakologicznego l czerwca Agatê
wypisano do domu z zaleceniami opieki w poradni patologii ci¹¿y, samokontroli
poziomów glikemii i przyjmowania wskazanych leków.
Jednak ju¿ 4 czerwca ze wzglêdu na silne bóle podbrzusza zosta³a ponownie
przyjêta na ten sam oddzia³ szpitala w Pile. Agata od pocz¹tku leczenia szpitalnego
skar¿y³a siê na narastaj¹ce bóle brzucha oraz na bóle odbytu po³¹czone z
oddawaniem 8-10 krwistych stolców dziennie. Na Oddziale Chorób Wewnêtrznych
Agata przebywa³a do 8 czerwca. W trakcie hospitalizacji stwierdzono u niej drugi
rzut wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego, niemniej nie wykonano ponownego
badania endoskopowego. Poprzestano na leczeniu farmakologicznym. W zwi¹zku
z tym, ¿e jej stan zdrowia nie uleg³ poprawie, skierowano j¹ do Kliniki
Gastroenterologii Akademii Medycznej w Poznaniu, do której zosta³a przyjêta 8
czerwca. 1 lipca - po zastosowaniu steroidoterapii, Mesalazyny oraz suplementacji
potasu i ¿elaza - zosta³a wypisana do domu z zaleceniem przeprowadzania
okresowych badañ ginekologicznych oraz stosowania diety i leków, które
standardowo przyjmuje siê w czasie ci¹¿y.
13 lipca Agata, w zwi¹zku z cukrzyc¹ ci¹¿ow¹, a jednoczeœnie ca³y czas skar¿¹c siê
na coraz silniejsze bóle odbytu stawi³a siê w Szpitalu Po³o¿nictwa i Chorób
Kobiecych w Poznaniu w celu ustawienia poziomów cukrów. W szpitalu tym
przebywa³a trzy dni - do 15 lica. Podczas hospitalizacji koncentrowano siê
wy³¹cznie na przebiegu ci¹¿y. Nie zainteresowano siê natomiast ci¹g³ym bólem
odbytu pacjentki.
19 lipca Agata stawi³a siê w Poradni Przyszpitalnej Gastroenterologii w Poznaniu,
gdzie po konsultacji chirurgicznej stwierdzono opró¿niaj¹cy siê ropieñ
podœluzówkowy w kanale odbytu na przedniej œcianie odbytnicy wielkoœci
kasztana. Lekarz dy¿urny chcia³ skierowaæ Agatê na Oddzia³ Chirurgiczny. Niestety
na ten oddzia³ jej nie przyjêto t³umacz¹c siê brakiem miejsc. Nie chciano Jej równie¿
przyj¹æ do Szpitala Po³o¿nictwa i Chorób Kobiecych. Miejsce dla niej znalaz³o siê
dopiero w Klinice Gastroenterologii. W Klinice tej przeprowadzono zabieg
usuniêcia ropnia oko³oodbytniczego w znieczuleniu zewn¹trzoponowym i zalecono
leczenie farmakologiczne. Podczas konsultacji ginekologicznej stwierdzono
dodatkowo pojawienie siê ropnia o œrednicy 5 cm w œcianie poœladka. Agata by³a w
tym czasie w 16. tygodniu ci¹¿y. 28 lipca zosta³a wypisana do domu z zaleceniem
kontynuowania leczenia farmakologicznego i stosowania nasiadówek w mydlanej
wodzie 3 razy dziennie. Zalecono jej równie¿, by zg³osi³a siê za miesi¹c na wizytê
kontroln¹ do Poradni Gastroenterologicznej. Wypisano j¹ pomimo tego, ze ca³y
czas skar¿y³a siê na bóle odbytu tak silne, ¿e praktycznie uniemo¿liwia³y
chodzenie. Wyniki badañ krwi tak¿e by³y z³e, Agata mia³a znacznie podwy¿szone
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leukocyty i wysokie OB. W trakcie ostatniej rozmowy z lekarzem, jeszcze przed
wypisaniem córki, matka Agaty skar¿y³a siê na brak poprawy jej stanu zdrowia i na
jej cierpienie. Lekarz wrêczy³ jej wizytówkê z adresem prywatnej praktyki i
powiedzia³, ¿e gdyby cos siê dzia³o, mo¿e zg³osiæ siê do niego prywatnie.
Zaraz po wyjœciu ze szpitala, w nocy z 28 na 29 lipca, matka wezwa³a do domu
pogotowie, poniewa¿ Agata nie mog³a wytrzymaæ utrzymuj¹cego siê ca³y czas bólu
odbytu. Pacjentkê przewieziono do Szpitala Specjalistycznego w Pile najpierw na
Oddzia³ Ratunkowy, a nastêpnie na Oddzia³ Chirurgiczny. Na tym oddziale
przebywa³a do 7 sierpnia. W trakcie pobytu w szpitalu zastosowano naciêcie ropnia
wargi sromowej lewej, nastêpnie wykonywano czyszczenie i zastosowano leczenie
farmakologiczne. Nie wykonano badania endoskopowego, opieraj¹c siê ca³y czas
na badaniu fiberosigmoidoskopii do 20 cm wykonanym na Oddziale Wewnêtrznym
Szpitala Specjalistycznego w Pile, podczas pierwszej hospitalizacji. Po tygodniu
leczenia, matka Agaty w trakcie rozmowy z lekarzem ordynatorem us³ysza³a, ze:
"to absurd, ¿eby leczyæ ropieñ ca³y tydzieñ. Agata zajmuje siê za bardzo swoim
ty³kiem, zamiast zaj¹æ siê czym innym". Wypisuj¹c j¹ ze Szpitala zalecono
codzienne wyciskanie ropy z wargi sromowej i stosowanie leków jak dotychczas.
Ze wzglêdu na brak poprawy stanu zdrowia i trwaj¹cy ca³y czas ból odbytu, a czêsto
równie¿ bóle brzucha, 17 sierpnia Agata, przy wsparciu matki, zdecydowa³a siê
rozpocz¹æ leczenie w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Pirogowa w
£odzi, w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Agat¹ zaj¹³ siê tam lekarz
proktolog. W trakcie badania chorej lekarz znalaz³ narastaj¹cy ropieñ w okolicach
odbytu i przetokê. 17 sierpnia zastosowano szersze ni¿ poprzednio naciêcie ropnia
wargi sromowej lewej, a nastêpnie ka¿dego dnia odbywa³o siê czyszczenie
pojawiaj¹cej siê ca³y czas treœci ropnej. Pomimo, ¿e stan zdrowia Agaty ulega³
ci¹g³emu pogorszeniu lekarze nie zdecydowali siê na przeprowadzenie pe³nej
endoskopii. Na pytanie skierowane do prowadz¹cego lekarza, dlaczego nie chce
wykonaæ tego badania lekarz odpowiedzia³: "sumienie mi nie pozwala".
Pod koniec sierpnia, w trakcie pobytu Agaty w Klinice w £odzi, Jej matka i
narzeczony, widz¹c, jak cierpi i jak bardzo pogarsza siê jej stan zdrowia
przeprowadzili z lekarzem prowadz¹cym rozmowê, w której za¿¹dali rozpoczêcia
zdecydowanego leczenia, bez wzglêdu na konsekwencje dla ¿ycia p³odu. Lekarz
odpowiedzia³ pytaniem: "To, co, mam usun¹æ ci¹¿ê?". Matka i narzeczony Agaty
jeszcze raz stanowczo za¿¹dali, ¿eby ratowaæ przede wszystkim jej ¿ycie, i
pozostawiæ losowi to, czy ci¹¿a siê utrzyma. Niestety, ich ¿¹dania i proœby nie
przynios³y ¿adnych rezultatów.
4 wrzeœnia Agatê przyjêto do Szpitala im. Madurowicza, I Kliniki Ginekologii i
Onkologii Ginekologicznej w £odzi z objawami otrzewnowymi. Wykonano zabieg
wyciêcia wyrostka robaczkowego. Nastêpnie, jeszcze tego samego dnia,
przewieziono Agatê, ze wzglêdu na niewydolnoœæ oddechow¹, na Oddzia³
Intensywnej Terapii Szpitala im. Barlickiego. Na oddzia³ zosta³a przyjêta z
objawami wstrz¹su septycznego i niewydolnoœci¹ wielonarz¹dow¹. Jej stan by³
bardzo ciê¿ki. Kr¹¿enie wymaga³o wspomagania wlewem katecholamin. Podczas
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badania USG stwierdzono cechy obumarcia p³odu. Ze wzglêdu na bezskuteczn¹
indukcjê poronienia 6 wrzeœnia wykonano cesarskie ciêcie. W trakcie zabiegu
odessano oko³o 800 mI. treœci ropnej z jamy otrzewnej oraz usuniêto martwy p³ód.
13 wrzeœnia wykonano ponown¹ laparotomiê i usuniêto krwiak w jamie Douglasa.
Ze wzglêdu na du¿e iloœci ropnej wydzieliny w drzewie oskrzelowym wykonywano
kilkakrotnie bronchoskopiê. 15 wrzeœnia znów przeprowadzono laparotomiê i
ponownie wyp³ukano treœæ ropn¹, a tak¿e usuniêto macicê. Po kolejnych dwóch
laparotomiach w dniach 17 i 18 wrzeœnia stan chorej uleg³ dalszemu pogorszeniu,
pojawi³y siê cechy niewydolnoœci nerek, wobec czego zastosowano ci¹g³¹
hemodiafiltracjê. Pomimo stosowanego leczenia nerkozastêpczego,
przeciwgrzybicznego i dializoterapii stan zdrowia Agaty ulega³ pogorszeniu. 29
wrzeœnia w godzinach rannych dosz³o do zatrzymania kr¹¿enia. Zastosowane
postêpowanie reanimacyjne nie da³o ¿adnych rezultatów. O godzinie 6.30 Agata
zmar³a.
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