Здравейте, доктор Стаменов.
Казвам се Боряна Костадинова Стратиева и намирам за свой дълг, да Ви
информирам за случилото ми се през Декември, 2016 година, като освен
своята история, ще копирам и историята на г-жа Диляна Михайлова, която
също е имала своите неблагоприятни премеждия, с част от екипа на болница
"Надежда". Уважавам дълбоко работата Ви, професионализмът Ви и
изграденото, постигнато от Вас. Поради тази причина съм на мнение, че е
жалко някаква форма на професионален нихилизъм, да разрушава граденото
от Вас. И така:
Бях бременна с близнаци, след успешна инвитро процедура в болница
"Надежда" при д-р Персенска. Искам да отбележа, че изцяло и единствено
посещавах болница "Надежда" от всички първоначални изследвания преди
процедурата, до краят. Бях напълно стрикна с всеки преглед, изследване
или режим, който ми определят. На 18.12.2016 година в 25 седмица отидох в
спешният кабинет, защото сутринта имах кафяво зацапване, което ме
стрестна и потърсих лекарска помощ. Прегледа беше извършен от доктор
Стефчо Белкин, според който – това било "нормално" с близнаци и нямало
нищо страшно. Ако съм искала да постъпя в отделението, могло, но нямало
страшно, щом кръвта не била бистра. Доверих му се и не постъпих в
отделението. На 21.12.2016 година бях на контролен преглед при
наблюдаващата ми докторка Милена Стоянова за проследяване шийката на
матката, защото извъднъж "започнала да се скъсява" и започнах да ходя
всяка седмица. В този ден доктор Стоянова проследи шийката, видя
продължаващото кафяво кървене, информирах я за посещението си в
спешният кабинет и до там – всичко било наред. Да, ама не. На 22.12 около
14:30 – 14:45 часа започнаха странни за мен болки, наподобяващи
започващ цикъл. Тъй като това ми беше първа бременност, позвъних на д-р
Стоянова за да попитам що е то контракция. Да, това бяха контракции, при
което бързо оправих багажа си за прием в болницата, но получих още поголям уплах, когато преди да изляза преминах през тоалетната и вече видях
бистра кръв. Отново позвъних на д-р Стоянова, за да я информирам за
текущото си състояние. Тя каза-отивай в Спешният, аз ще се обадя да кажа
какво да те правят. След около 30 минути вече бях в спешният кабинет и да,
не мога да отрека, че ме очакваха, но започна един стандартен преглед,
обичайните въпроси, които при всяко едно посещение от рода-това първа
бременност ли е, имали ли сте спонтанни аборти и въпроси, отговорите на
които могат да се видят, само ако ми изпишат ЕГН-то в системата си, защото
пак повтарям-аз бях техен пациент от самото начало. Прегледа беше
извършен от доста млада докторка, в присъствието на млада сестра и
вероятно стажантка, защото през цялото време момичетата се кикотеха и
лигавеха, докато аз вече кървях доста обилно и болката от контракциите се
засилваше. С една дума нямаше никаква спешна реакция от тяхна страна.
След като преминах преглед магаре-ултразвук-отново магаре ме извозиха и
за кръвни изследвания и чак след всички процедури, настаниха ме в
отделението, пуснаха ми банка за спиране на контракциите и също и разтвор
за разтваряне дробчетата на бебетата. Между 15:30 и 19 часа неколкократно
натисках спешният бутон, защото кървенето беше обилно, болките
разкъсващи. Отново същите момичета ме прегледаха и нищо. Следващият
преглед беше извършен от д-р Кръстев – отново нищо. Последващ преглед от
същият д-р Стефчо Белкин, който ме прегледа и на 18.12. Имах 3 или 4

прегледа на магаре, ехограф, след които отново си ме връщаха в стаята и
никой повече не ме и отразяваше или информираше, за каквото и да е било.
Започнах да засичам контракциите си и след като засяках 10 на 3 минути,
отново натисках спешният бутон, при което около 20:30-21:00 часа д-р
Белкин дойде в стаята и каза – "вкарвайте я за аборт". Аз започнах да стеназащо аборт, искам секцио, искам упойка, не искам естествено раждане...Д-р
Белкин отсече рязко-ти, момиче какво си мислиш, ти раждаш в 25+7 дни,
което означава, че и дори децата да са живородени, те ще имат последици.
Не може секцио, ти влизаш за аборт и трябва да забременяваш отново и да
имаш деца...Да, разбирам, че докторите не искат никога да се ангажират с
каквито и да е било прогнози, надежди, очаквания, но отношението му беше
ужасно грубо. Ако за него аз бях поредната мрънкаща и ревяща родилка, за
мен това беше надеждата ми да бъда и аз майка, да имам своите дечица и
все пак в точно болница "Надежда", където дават надеждата на хиляди
двойки, аз бях човек, на когото в този момент един вулгарен тип ми отряза
крилата. Благодаря на младата сестра, в този момент, не й знам името, но
разбрах, че е многодетна майка. Тя ме успокояваше и тя ми каза, че надежда
винаги има и аз трябва да вярвам в това и, че докторът се е изказал доста
крайно. В 21:55 родих по естествен път, две живородени момченца 800 и 900
гр, които бяха поети от педиатричният екип. Плацентата ми се разкъсваше и
се оказа, че причината за преждевременното ми раждане е била – инфекция.
Искам да отбележа, че до момента на контракциите не съм имала нито болки,
нито температура, нито каквото и да е било оплакване, с изключение на
парещо-режеща болка в областта на черен дроб и жлъчка, на което
оплакване наблюдаващата ме д-р Стоянова заяви-не знам, какво е това и
точка. Помежду другото тази болка, за която споменах на д-р Стоянова, след
направена от мен консултация с гастроентеролог, се оказаха песъчинки в
жлъчката, като при желание от Ваша страна, мога да предоставя
ехографският преглед. Там остана нейното компетентно становище. Общо
взето всичките консултации преминаваха в това да се види-кръвно, моите
килограми,ехограф на бебета. Преглед в рамките на 10-15 минути и край. И
така, след като завърши раждането ми е била поставена упойка, вероятно за
да бъда зашита, защото имах 3 вътрешни шева. Отново младо момиче беше
около мен, което ме придружи до тоалетната и забеляза, че съм кървяла
някак различно. Качи ме на родилната маса отново, повика друго младо
момиче, повикаха и д-р Белкин и се оказа, че съм имала ожулване, което
трябваше да зашият на живо-красота. На 23.12 получих ЕГН-та на децата си,
защото отговаряха на единият критерий-800 гр за да се запишат, като
живородени и понеже адреналина от всичко преживяно до момента ме
държеше, аз не можех да седя на едно място и слезнах до касата за да
заплатя дължимите суми-1995 лв за раждането. ОК. Може би се питате-къде
е била наблюдаващата ме д-р Стоянова? Тя не присъства на раждането,
защото в един от множеството ни телефонни разговори спомена, че е в
провинцията. На 23.12 дойде при мен в стаята и през цялото време се
вайкаше, че и тя се е чудела откъде тази инфекция, че гледала последните
ми, кръвни и всичко било ок. На 24.12 спомена, че е дежурна и ще мине на
ме види-не се появи и след 23-ти не я и видях повече. Искам да отбележа,
че при вечерните визитации или не минаваше доктор или се отваряше бързо
вратата и се питаше-как сте. На сутрешните, идваха и ако не ги попиташ
нещо конкретно-няма информация. След като видях това нещо, на 25.12
попитах, какви са ми кръвните резултати при постъпването. Имала съм
инфекция и д-р Кръстев, дежурен в този ден попита дали са ми изследвали

ЦРП-не, не бяха. Едва ли на някоя бъдеща майка, ще и се досвидят 4-те лв,
които трябва да се заплатят допълнително, но не, никой никога не ми беше
изследвал ЦРП. По време на визитацията, д-р Кръстев ме попита, много ли
съм кървяла при постъпването си, да, кървях. Но толкова ли много, че са ми
преливали банка кръв?! Какво да са ми преливали-не, никога не са ми
преливали кръв. При което, той задраска нещо, написано на лист и
разпечатено на принтер. Няма да го коментирам. В този ден вече трябваше и
да ме изписват от болницата-беше ден 3, а още повече исках да ме изпишат,
защото получих сутрешно добро утро от неонатологичното отделение, че
второроденият ми син, тежащ 900 гр е починал на 24-ти вечерта. Нямаше
сила, която повече да ме задържи в отделението на болница "Надежда" и
исках да си тръгвам, исках да отида и да видя първородената си рожба. Но –
не могло. Защо? Защото на картона ми имало оставена бележка, да се
изчакат 72 часа, а те изтичаха на 25.12 в 21:55. След безкрайни молби,
плач, да ме пуснат да си видя детето, подписах се за домашен отпуск и слава
богу-пуснаха ме. Но тук следва отново интересен момент, в
неонатологичното отделение, споменах на докторката, че съм предоставила
вече дадените на децата ми ЕГН-та, а аз още не съм изписана. Жената казазащо, децата ви се водят живородени, имат вече ЕГН и няма причина да се
чакат 72 часа. Хайде обратно в болница "Надежда", разказах всичко това на
дежурната сестра ли е, акушерка ли, не я знам коя е и тя каза-не мога да
направя нищо, тук има бележка. Аз започнах отново да настоявам, че нещо
бъркаме в цялата тази ситуация, да позвъни на когото трябва и да се види
какво правим. Тя каза-ние не знаем как да те изпишем-аборт или раждане.
Защо не знае как да ме изпише, като вече дори на 23-ти бях заплатила
раждане, а не аборт. След близо 30 минутна разправия, мотаене от нейна
страна, благоволи най-накрая и позвъни на жената, която ми даде на 23-ти
ЕГН-тата и й беше потвърдено, че може да ме изпишат. При сутрешната ми
визитация, ми беше назначено ЦРП и за 26-ти сутринта, за да се проследи
антибиотика, който са ми давали, дали е изчистил инфекцията ми. След като
на 25-ти ме изписаха, ме информираха, че на 26-ти трябва да отида и да ми
бъде взета кръвна картина и ЦРП. Отивам аз на 26-ти сутринта, гладна и
жадна и на рецепция казват-не, нямате нищо назначено, минете през
касата ☺
Но не всичко за съжаление спира до тук. След раждането ми дадоха хапчета
за спиране на кърмата и до там. Никой нищо повече не спомена или не
попита. След изписването ми гърдите ми станаха на камък, започнаха болки.
Посетих болница "Света София", защото в "Надежда" повече-не и се оказа,
че съм имала кърма, че трябва да правя компреси, масажи и т.н. В болница
"Надежда" бях заплатила втори пакет за женска консултация малко преди
раждането ми, който реално не бях използвала и само последните си кръвни
изследвания минаха по него. Попитах, какво се случва с него. Повикаха
финансовият директор на болницата и той ме попита, пазя ли касовата си
бележка. Не, не пазя такава, но плащането е извършено с карта и аз във
всеки един момент мога да взема извлечение от банката. Ами не, необходим
е фискалният бон. Да, но не го пазя. Ами тогава, не могат да ми възстановят
платената сума, но може да ми ги поставят като кредит в болницата, за
бъдещи посещения. Казах ок. След седмица, когато посетих болницата за да
видя дали случайно е готова хистологията от плацентата, защото очаквах да
даде информация за инфекцията, която съм имала, момичето от рецепция
отново ме попита за фискалният бон. Тя милата вече ме познаваше, защото

беше и на приема ми и на изписването ми и при разговора ми с финансовият
директор. Та, казах, не не го пазя, както споменах и в първият ни разговор и
нали сме се разбрали да бъде прехвърлена сумата, като кредит за бъдещи
услуги. Да, но не могло, така били казали от финансовият отдел.
Хистологичното изследване на плацентата го чаках може би до към 15-ти
Януари, а ежедневно звънях с надежда да е готово, защото можеше да даде
насока в неонатологичното отделение и да помогне на тези доктори, които се
бореха още с инфекцията на първородният ми син и буквално стреляха
насляпо. В крайна сметка резулатата беше – нула. Възпаление на пъпната
връв и точка. Ама каква е инфекцията, така и не се разбра. От екипа на
болница "Надежда", мога да кажа, че съм доволна, единствено от д-р
Персенска и д-р Михова. Първата си свърши отлично работата без излишни
приказки, а втората мила и обяснява безкрайно подробно и точно всичко. Но
за съжаление-две прички пролет не правят...
Случилото се на Диляна Михайлова:
"Още в края на декември 2016 г. почнах да оолучавам болезнени
контракции, зацапвания имах от 11 г.с през 10 дни. Началото на януари
10.01.2017 г. ходих на преглед в спешния кабинет, като имах съмнение, че
ми е паднала тапата и инах течение. На 20.01.2017 г. ходих с зацапване,
течение и болезнени контракции, но ми казаха, че не съм за прием да си пия
магнезии и но шпа. На 26.01. през рано сутринта към 4 имах болезнени
контракции и пак отидох в спешния, д-р Димова ме прие със скъсена шийка
и каза, че е цяло чудо, че не съм родила в къщи. Сложиха ми системи за 2
дни, взеха ми микробиология заради течението и от там започнаха мъките.
Всеки ден на визитация минаваха различни лекари и назначаваха различно
лечение, лекуваха инфекция без да знаем къде е точно. След 3 дни искаха
да ме изписват, аз им казвах, че продължавам да имам контракции, но те ми
обясняваха, че си измислям. Никой не пожела да дойде и да ми пипне
вдървения корем. Едвам ги накарах да ме прегледат и видяха, че шийката
продължава да се скъсява и решиха да ми увеличат дозата в системата. От
26.01 до 03.02.2017 г. В 4 сутрина почувствах силна болка ниско долу и
имах кърваво течение, викнах дежурната акушерка, която ми се накара и ми
каза спри да,си въобразяваш, това течение е нормално, какво искаш да
направя в 4 сутринта. Казах и, че искам лекар да ме прегледа, но ми отказа.
След 10-15 мин усетих, че ми изтекоха водите, пак я повиках (Милена, найгадното същество в отделението) и пак ми се накара, че я викам и си
въобразявам, не са води, въпреки положителния тест. Станах до тоалетна и
пак потекоха водите и така 6 пъти. Чаках час и пловина да дойде лекар да
ме прегледа и пак да ми се накара, междувременно започнаха контракции на
на 3-4 минути. 4 часа не казваха какво ще правят и ме проверяваха за
разкритие. Питах ги дали юе готвят за нормално раждане, при положение, че
има,данни за инфекция, плацентата ми е предна ниска и бебето е застанало
напречно. Все предпоставки за секцио. След като почнах да рева от болки и
не полъчих разкритие ме вкараха в 9 ч. за спешно секцио и ми казаха, че
бебето ми няма шансове в 28 г.с. След секциото получих тежка анемия и
решиха да ми вливат желязо, от което припадах, но пак не ми вярваха, че от
него ми е адски лошо, след 3 банки желязо и припадъци казах, че няма да
дам да ми вливат повече.

Аз се опитах да си сменя лекаря д-р Стоянова няколко пъти. На един от
прегледите на ЖК тя отказа да ме преглежда. Бях на ЖК на 01.10.2016 г. взе
ми микробиология и ми каза да и се обадя след 5-6 дни за резултати и да си
запиша час за следващата седмица, от регистратурата нямаха час за
следващата седмица и и се обадиха да я питат дали може за по следващата в
понеделник 10.10.2016, тя каза, че е ок. Когато пристигнах на 10.10. ми
беше много лошо едвам стигнах до болницата. Влязох на преглед и тя
започна да ми се кара защо съм дошла на преглед, при положение, че съм
била скоро на преглед, какво да ме прави сега, ще си изчерпам пакета,
казах и че тя ми е казала да дойда на тази дата,тя продължи да се заяжда и
да ми се кара, че не била казала така. мпомолих я да ме прегледа, да види
как е бебето, че не се чувствам добре, след 10 мин молби благоволи да го
погледне за няколко секунди и ми каза да,ходя на интернист без да се
поинтересува какви оплаквания.Освен това ми направи забележка, че идвам
много често на прегледи. Обясних и че идвам често защото прокървявам и
ходя в спешния кабинет и освен това си плащам всеки преглед по 50 лева.
След този случай реших да я сменя, но по телефона ми казаха, че трябва да
ми изтече първата част на пакета и след това евентуално мога да сменя.
Всичко това може да се проследи по телефона, тъй като казват, че
разговорите се записват. Даже имам 2 пъти записвани часове при Д-р
Личева, но преди часа прокървявах и се налагаше да ходя при Стоянова,
накрая ме приеха за задържане и пак не успях да я сменя. Докато бях в
болницата е дошла 2 пъти за 2седмици, като за единия път и се молих по
телефона да дойде да ме прегледа, че имах болезнени контракции ( тя беше
на смяна в болницата тогава и трябваше да дойде от втория на третия етаж)
след като ме прегледа установи, че шийката продължава да се скъсява. В
деня когато започна раждането и се обадих казах и че раждам,тя ми каза ок
и затвори телефона. След като родих стоях 7 дни в болницата, тя мина да ме
види само в интензивното първия ден. От там нататък Д-р Русинов, който ми
направи секциото се грижеше за мен, всеки ден сутрин и вечер минаваше да
ме проверява, назначаваше ми лечение и следеше пкк, дкк, црп и други
показатели всеки ден. От него не мога да се оплача. "
Уважаеми доктор Стаменов,
Аз споделих преживяното от нас, а Вие преценявате дали ще се запознаете
подробно със случилото ни се. С г-жа Михайлова искаме да дадем обратна
връзка, защото сме на мнение, че подобни ситуации не трябва да случват и
никой не заслужава подобно отношение. Ние търсехме най-доброто за нас,
за децата си и смятахме, че именно в болница "Надежда", сме го открили. Но
моля Ви – не позволявайте група незаинтересовани лица, да опорочават
постигнато от Вас и да превръщат болницата в китайска играчка – лъскава
отвън, счупена отвътре.
С уважение,
Боряна Стратиева

