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Wydarzenia
Mieszkanka Krotoszyna urodzi³a w domu martwe dziecko

Nie wiedzia³am o ci¹¿y
 powiedzia³a lekarzom
Mieszkanka Krotoszyna zg³osi³a pogotowiu ratunkowemu krwawienie z dróg rodnych. W domu okaza³o siê, ¿e kobieta urodzi³a.
Owiniête pêpowin¹ dziecko przysz³o na wiat martwe. Prokuratura zarz¹dzi³a sekcjê zw³ok.
26 grudnia o godz. 2.37 w nocy zespó³ ratownictwa medycznego krotoszyñskiego SPZOZ-u otrzyma³
wezwanie do kobiety, która skar¿y³a siê na silne krwawienie z dróg
rodnych.

G³ówka owiniêta pêpowin¹

Gdy przyjecha³a karetka pogotowia,
29-latka powiedzia³a medykom, ¿e
krwawi i ma skurcze ju¿ od 22 grudnia. Odesz³y jej równie¿ wody p³odowe.  Opis tych objawów bardzo

O tym pisalimy w Rzeczy

nas zaniepokoi³. W trakcie badania
kierownik zespo³u  lekarz  zobaczy³ w kroczu g³ówkê dziecka, która
by³a zasiniona, owiniêta pêpowin¹
i zniekszta³cona  mówi Jakub Nelle, rzecznik prasowy Zespo³ów Ratownictwa Medycznego przy Samodzielnym Publicznym Zak³adzie
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.
Za³oga karetki niezw³ocznie przyst¹pi³a do czynnoci ratunkowych.
 Niestety, po przyjêciu porodu i ³o¿yska okaza³o siê, ¿e dziecko od
d³u¿szego czasu by³o martwe  wy-
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Dziecko nie ¿y³o

Karetk¹ zawieziono matkê i noworodka do szpitala na ul. Bolewskiego

 W trakcie badania kierownik zespo³u  lekarz  zobaczy³ w kroczu g³ówkê dziecka, która by³a zasiniona,
owiniêta pêpowin¹ i zniekszta³cona  Jakub Nelle,
rzecznik pogotowia ratunkowego.
jania J. Nelle. Kobietê i nie¿yj¹cego
noworodka przetransportowano na
oddzia³ ginekologiczno-po³o¿niczy
szpitala przy ul. Bolewskiego. Lekarz natomiast powiadomi³ policjê.

W 2011 r. matka niemowlê w³o¿y³a do reklamówki

W grudniu 2011 r. mia³a miejsce inna  w trakcie porodu 31-letnia matka
próbowa³a zabiæ urodzonego w ³azience noworodka. Umieci³a go w worku foliowym. ledczy podejrzewali, ¿e dziecko mia³o potem trafiæ na mietnik. Wydarzy³o siê to w kamienicy przy ul. 56 Pu³ku Piechoty Wlkp. (tzw. bia³e koszary). Maleñstwo zosta³o uratowane dziêki szybkie interwencji pogotowia. Zosta³o przewiezione do szpitala w Kaliszu, sk¹d po zdiagnozowaniu wrodzonej wady serca zawieziono je na oddzia³ kardiologiczny szpitala
w Poznaniu. Wada okaza³a siê mniej powa¿na ni¿ podejrzewano, dlatego
nie przeprowadzono operacji, a jedynie zabieg. Po ponaddwuipó³miesiêcznym pobycie w szpitalu dziecko zosta³o wypisane ze szpitala i umieszczone w rodzinie zastêpczej w pow. ostrowskim.

Sama siê wypisa³a

Po kilkugodzinnym pobycie kobieta,
któr¹ opatrzono, wypisa³a siê sama
do domu. Jej stan zdrowia nie wymaga³ bezwglêdnego le¿enia na oddziale. Jak ustalilimy nieoficjalnie,
zachowanie 29-letniej kobiety
w szpitalu odbiega³o od normy. Z jej
ust pada³y dziwne s³owa w kierunku
po³o¿nych.

O ci¹¿y nie wiedzia³a?

Jeszcze w domu pacjentka powiedzia³a lekarzowi z pogotowia, ¿e nie

wiedzia³a o ci¹¿y.  Trudno nie wiedzieæ, ¿e jest siê w ci¹¿y, gdy rodzi
siê dziecko wa¿¹ce powy¿ej 3 kg 
komentuje te s³owa Andrzej Krzy¿anowski, ordynator oddzia³u po³o¿niczo-ginekologicznego szpitala powiatowego w Krotoszynie. Dlacze-

Po sekcji zw³ok

ledztwo maj¹ce wyjaniæ przyczyny zgonu noworodka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie.
28 grudnia zosta³a przeprowadzona
sekcja zw³ok.
 Wstêpnie ustalenia bieg³ych nie
wykazaj¹, aby do zgonu dosz³o
w wyniku dzia³añ osób trzecich 
mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okrêgowej w Ostrowie
Wlkp. ledztwo jest w toku, a zebrany materia³ dowodowy nie pozwoli³
na przedstawienie komukolwiek zarzutów.

 Trudno nie wiedzieæ, ¿e jest siê w ci¹¿y, gdy rodzi siê
dziecko wa¿¹ce powy¿ej 3 kg  lekarz-ginekolog Andrzej Krzy¿anowski.
go kobieta uparcie twierdzi³a, ¿e nie
wiedzia³a o ci¹¿y? Jaki by³ jej stan
psychiczny? Na te pytania nie znamy dzisiaj odpowiedzi. W trakcie
trwania ci¹¿y jednak nie kontrolowa³a siê w poradni ginekologicznej.

 Ostateczna karno-prawna ocena bêdzie mo¿liwa po wykonaniu
wszystkich zaplanowanych czynnoci  powiedzia³ dziennikarzowi
Rzeczy prokurator.
Sebastian Popiech

Uwaga na g³uchy telefon. Mo¿e nas du¿o kosztowaæ
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Uwaga! Mog¹ do was dzwoniæ z podejrzanych numerów z Kuby. Kierunkowy to
+53. Nie oddzwaniajcie, nie dajcie siê naci¹gn¹æ oszustom.
Odzwonienie na taki g³uchy telefon
mo¿e byæ kosztowne. Dzi rano dzwoni³ do mnie numer +53 52 65 29 02.
Mo¿e siê wydawaæ polskim numerem
komórki. Jest z Kuby! Mo¿na siê niele
przejechaæ!  napisa³ 29 grudnia Karol
z Krotoszyna na swoim profilu facebookowym. Inny mieszkaniec stolicy naszego powiatu powiadomi³ redakcjê
o dwóch nieodebranych po³¹czeniach
telefonicznych z podobnego numeru,
równie¿ z Kuby.  Nie oddzwoni³em.
Nie chcê ryzykowaæ kilkuset lub kilku
tysiêcy z³otych dodatku do rachunku telefonicznego  powiedzia³.
W ostatnim czasie nasili³y siê w ca-

³ej Polsce nowe metody oszukiwania
abonentów. Krótkie po³¹czenia realizowane s¹ z Kuby. Informuj¹ o nich internauci. W odpowiedzi na pytania Orange Polska radzi zachowaæ maksymaln¹
ostro¿noæ. Prosimy klientów, aby uwa¿ali i nie oddzwaniali pod nieznane numery  napisa³ w specjalnym komunikacie rzecznik firmy.
Wszystko wygl¹da mniej wiêcej
tak: kto dzwoni z nieznanego numeru,
najczêciej z zagranicy, z egzotycznego
kraju. Po³¹czenie jest szybko przerywane. Jeli odruchowo odzdzwonimy,
mo¿emy naraziæ siê na wysokie op³aty.
Zalecane jest nawet w³¹czenie blo-

kady na po³¹czenia miêdzynarodowe
w celu unikniêcia dodatkowych kosztów.
Metoda naci¹gaczy nie jest nowa.
W 2016 r. podejrzane telefony wykonywano z Afryki. Urz¹d Komunikacji
Elektronicznej wyjania³ ju¿, jak mo¿e
dzia³aæ ta metoda. Polski u¿ytkownik
oddzwania pod nieznany numer i nabija sobie rachunek. Po jakim czasie
op³atê pobiera od niego operator,
a czêæ przekazuje operatorowi np.
z Kuby. Ten z kolei czêæ zysku oddaje osobie dzier¿awi¹cej od niego numer, z którego generowane s¹ wywo³a(popi)
nia do Polski.
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