ZAPRASZAMY na
Szanowni Państwo,
Chciałabym zainteresować Państwa 1 spotkaniem taśmówek, które odbędzie się w
Łodzi dnia 10.06.2017. Wspólnie będziemy propagować ideę taśmy TAC innowacyjnej i najlepsze metody zapobiegającej przedwczesnym porodom z
powodu ciężkiej niewydolności szyjki macicy. Metoda ta z powodzeniem
stosowana w USA od lat 60, niestety w Polsce stosowana jest bardzo rzadko. Na
spotkaniu będą mamy z różnych zakątków kraju ze swoimi dziećmi, którym udało
się przyjść na świat tylko dzięki TAC.
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Problem niemożności donoszenia ciąży przez niewydolność cieśniowo-szyjkową
dotyka ok 1% wszystkich ciąż w ciągu roku, czyli aż 4000 ciąż. Szyjka skraca się
bezobjawowo ok. 12-16 tygodnia ciąży i niestety najczęściej dochodzi do poronienia
lub porodu przedwczesnego. Dziecko zazwyczaj nie ma szans na przeżycie poza
łonem mamy, urodziło się zbyt wcześnie, nie ma wykształconych odpowiednio
narządów, by funkcjonować samodzielnie.
Aby zapobiec takiej sytuacji w kolejnej ciąży, stosuje się w Polsce profilaktycznie
szew McDonalda lub pessar (zakładane w ciąży). Nie dają one jednak gwarancji
donoszenia ciąży, bywają zawodne. Jest jednak mało znana metoda, która niweluje
problem niewydolności cieśniowo-szyjkowej w ciąży niemal całkowicie. Jest to szew
okrężny na cieśń szyjki macicy TAC zakładany przed ciążą metodą przezbrzuszną
(zabieg chirurgiczny) lub coraz częściej laparoskopowo. Zabieg TAC jest
refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Taśmę TAC od 2001 r. w Polsce metodą tradycyjną zakłada prof. Grzegorz Krasomski
w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest specjalistą w tej dziedzinie,
przez 16 lat wykonał ten zabieg u ponad 120 kobiet z obciążonym wywiadem
położniczym (strata co najmniej jednej ciąży przez niewydolność szyjki macicy).
Gdyby tylko ginekolodzy informowali kobiety, że istnieje jeszcze szansa na
donoszenie ciąży do przewidywanego terminu dzięki TAC, to mniej kobiet byłoby
skazanych na poronienia.
My jako posiadaczki TAC nazywamy siebie taśmówkami, a nasze szczęśliwie
urodzone dzieci – tasiemkowymi cudami. Tylko dzięki TAC i prof.
Krasomskiemu wiele z nas ma dziecko, a niektóre nawet trójkę ! Mamy
również swoją grupę wsparcia na FB, gdzie dzielimy się swoimi
doświadczeniami. Chcemy dzielić się wiedzą o TAC z innymi kobietami
dotkniętymi niewydolnością szyjki macicy, by nie musiały po raz kolejny
przeżywać traumy śmierci swojego przedwcześnie urodzonego dziecka.
Niezbędna jest pomoc mediów, by nagłośnić ten problem i ideę szwu TAC,
aby więcej kobiet dowiedziało się, że niewydolność szyjki macicy jest do
pokonania! Apelujemy także do ginekologów, aby mieli świadomość, że
istnieje metoda TAC i przekazywali tą informację swoim pacjentkom ze
zdiagnozowaną niewydolnością szyjki macicy.

Na spotkaniu będą mamy z
całej Polski z dziećmi jako
dowód, że TAC pozwala
przezwyciężyć niewydolność
szyjki macicy.
Wspólnie z prof. Krasomskim
będziemy propagować ideę
taśmy TAC.

Proszę o potwierdzenie czy
są Państwo zainteresowani
tematem i przybyciem
na nasze spotkanie.
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