
На ******г., около** часа в родилното отделение постъпила бременната

С.Ш.,с болки и изтичащи от около 12 часа зелени околоплодни води. Видно от

отразеното в историята на бременността и раждането,  раждането било определено за

******г.  Пациентката била приета от д-р Л.Й.,  втори дежурен за деня заедно с д-р

М.,която била първи дежурен и като такава последната се явявала ръководител на целия

екип в родилното отделение. Свидетелката д-р Й. извършила първоначалния преглед на

бремената, след което започнала подготовка за предстоящото раждане. Тя уведомила

подсъдимата ,за приетата родилка, както и за обстоятелството - че от 12 часа е с

изтичащи зелени околоплодни води и с разкритие 2 см. Родилката била включена на

мониторен запис и й било назначено антибиотично лечение, както и спазмолетик, за

ускоряване разкритието.

След около час и половина д-р Й. констатирала падане на детските сърдечни

тонове, за което уведомила д-р М. Последната поела случая като извършила преглед на

родилката, определила състоянието й като „вена кава синдром” и поставила жената в

ляво странично положение, подала й кислород с маска и назначила медикаментозно

лечение - „триада на Николаев”. В *** часа и в **** часа подсъдимата извършила нови

два прегледа на родилката, при първия от които установила изгладена шийка на матката

с 6 см. разкритие, а при втория преглед, че раждането не напредва. През това време

свидетелката д-р Й. била ангажирана с друга родилка. Около ** ч. тоновете на плода на

Ш. паднали рязко до 70 удара в минута, без да се възстановят и затова подсъдимата

взела решение да бъде извършено спешно „Цезарово сечение”. Бил сформиран екип с

главен оператор подсъдимата, който в *** часа започнал операцията /часът е посочен в

историята на бременността и раждането и в епикризата на Ш.  –т.2  л.14,  л.21,  л.28  от

дознанието/. Бил изваден плод с увита около врата пъпна връв и без признаци на живот.

Въпреки проведената реанимация не последвали сърдечни тонове на плода.

Извършената аутопсия на трупа установила като причина за смъртта - масивна

аспирация на мекониум в белите дробове. В аутопсионния протокол № ***** е

отразено мъртвородено момче с тегло *** гр. и ръст ** см. с подробно описана

клинична и патологична диагнози.


