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Medycyna 

Był pierwszym mężczyzną 
w Polsce, który zdecydował się 
towarzyszyć przyszłym ma-
mom w cudzie narodzin. W ty-
powo żeńskim fachu znakomi-
cie odnajduje się już od 25 lat. - 
Skoro kobiety mogą z powo-
dzeniem prowadzić tramwaje, 
to dlaczego mężczyźni nie mie-
liby być położnikami - śmieje 
się Grzegorz Chajdaś, położnik 
z krakowskiego szpitala im. S. 
Żeromskiego. 

 

P odczas jego dyżurów 
na oddziale ginekolo-
gicznym krakow-
skiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. S. 

Żeromskiego mówi się, że 
na posterunku czuwa „Pan 
Muminek”. Swoje przezwisko 
Grzegorz Chajdaś zawdzięcza 
nie tylko niskiemu wzrostowi 
i wielkiemu sercu, ale także 
charakterystycznym koloro-
wym, bajkowym koszulkom, 
jakimi zastępuje te standar-
dowo zarezerwowane dla me-
dyków. W swojej kolekcji ma 
m.in. takie ozdobione małymi 
bohaterami filmu „Minionki”, 
sowami czy żabkami. - Nie lu-
bię bieli, która króluje w szpita-
lach. Te kolorowe koszulki to 
taki mój sposób, żeby przeła-
mać bariery w kontakcie z mo-
imi pacjentkami, ich nieśmia-
łość czy skrępowanie i nawią-
zać relacje - opowiada Grze-
gorz, który od 25 lat pracuje jako 
położnik. 

Kiedy ćwierć wieku temu 
Małopolska Izba Pielęgniarek 
i Położnych przyznała Grzego-
rzowi prawo wykonywania za-
wodu, oznaczono je historycz-
nym numerem jeden. Małopo-
lanin był bowiem pierwszym 
mężczyzną w Polsce, który zde-
cydował się na co dzień towarzy-
szyć kobietom w cudzie naro-
dzin. Jak wspomina, o wyborze 
akurat takiej ścieżki kariery zde-
cydował przypadek. Żaden 
z członków jego rodziny nie jest 
związany z medycyną, z biologią 
na opak długo był również sam 
Grzegorz, który egzamin dojrza-
łości zdawał w technikum me-
chanicznym w klasie dedykowa-
nej obróbce skrawaniem. Frezo-
wanie i szlifowanie nie podbiło 
jednak jego serca, a kiedy usły-
szał o studium położniczym, po-
stanowił zaryzykować i podejść 
do egzaminu. -  Życie pisze różne 
scenariusze. Mógłbym opowia-
dać, że położnictwo od zawsze 
było moim powołaniem i kiedy 
chłopcy bawili się ciężarówkami, 
ja wolałem lalki, ale to nie-
prawda. To był impuls, przez 
całą szkołę średnią nie miałem 
kontaktu ani z zoologią, ani 
z nauką o człowieku, udało mi 
się jednak nadrobić zaległości 
i zdać egzamin wstępny - mówi. 

Naukę w studium położni-
czym razem z nim rozpoczęło 
jeszcze dwóch innych mężczyzn. 
Jeden z nich poddał się już na po-
czątku, drugi dyplom uzyskał, ale 
etat położnika szybko zamienił 
na pracę w ratownictwie me-
dycznym i jazdę w karetce. Za to 
Grzegorz w typowo „kobiecym” 
fachu zakochał się wzajemnoś-
cią. Z prawem wykonywania za-
wodu w ręce znalazł zatrudnie-
nie na porodówce w jednym 
z małopolskich szpitali powiato-
wych. - To był jeszcze okres, 
kiedy w trakcie porodu położna 
była zdana wyłącznie na siebie. 
Lekarza wzywaliśmy do po-
mocy tylko w przypadku kom-
plikacji. Mieliśmy też zdecydo-
wanie mniejsze możliwości diag-
nostyczne. Tętna dziecka nie 
kontrolowały żadne urządzenia, 
słuchałem go po prostu stetosko-
pem, po każdym kolejnym skur-
czu - wspomina Grzegorz. 

Mężczyzna na porodówce 
Ilu noworodkom pomógł 
przyjść na świat? Małopolski po-
łożnik nigdy nie liczył. W pa-
mięci utkwił mu szczególnie je-
den poród, który odebrał nie 
w szpitalu, a w ambulansie. 
Grzegorz został wtedy oddele-
gowany do pracy w pogotowiu 
i wezwany do ciężarnej pa-

cjentki. Kiedy przyszła mama 
znalazła się już w karetce - fiacie 
125p - nagle zaczęła rodzić. - 
Przejeżdżaliśmy przez tory, sa-
mochodem wstrząsnęło i wtedy 
odeszły jej wody. Wiedziałem, 
że nie dojedziemy do szpitala, 
zjechaliśmy więc na pobocze 
drogi i po kilku minutach dzie-
cko było już na świecie. Udo-
wodniłem wtedy, że da się przy-
jąć poród nawet w fiacie 125p - 
wspomina. - Do końca życia za-
pamiętam minę towarzyszą-
cego mi sanitariusza, który 
pierwszy raz miał do czynienia 
z narodzinami - dodaje. 

Na bloku porodowym Grze-
gorz spędził pierwszy rok swo-
jej pracy. Jego przygoda pewnie 
trwałaby dłużej, ale kierowni-
ctwo szpitala, w którym był za-
trudniony, uznało, że poro-
dówka nie jest miejscem dla po-
łożnika faceta. Zmuszony do po-
szukiwania nowego zatrudnie-
nia, Grzegorz trafił do krakow-
skiego szpitala im. S. Żerom-
skiego. Pod Wawelem najpierw 
przez lata pracował na oddziale 
ginekologicznym, a od ośmiu lat 
jest członkiem załogi oddziału 
patologii ciąży i zajmuje się 
przyszłymi mamami, które wy-
magają szczególnej opieki ze 
względu na zagrożone bezpie-
czeństwo ich dzieci. Pod jego 

opiekę trafiają pacjentki po ter-
minie porodu, zagrożone odkle-
jeniem łożyska czy też zmaga-
jące się z silnymi wymiotami, 
których nie da się opanować 
w domu. - Moim zadaniem jest 
kontrola zdrowia mamy i płodu. 
To taka podwójna obserwacja, 
utrudniona, bo brzuch przecież 
nie jest przezroczysty i tak na-
prawdę nie wiemy, co dokład-
nie dzieje się z dzieckiem - tłu-
maczy.  

W zespole położników z „Że-
romskiego” jest jedynym męż-
czyzną. Z odnalezieniem się 
w kobiecym świecie nigdy nie 
miał jednak problemu. Śmieje 
się, że dzięki swoim koleżan-
kom z pracy zna znakomite 
przepisy na dania obiadowe 
i zdobył tajemną wiedzę o cha-
rakterystyce haftek czy fiszbin 
wychodzących z biustonoszy. 
Współpracownicy mówią o nim 
w samych superlatywach: we-
soły, z wielkim sercem i empa-
tią, gotowy pomóc każdemu, 
kto tego potrzebuje.  

- Możemy z nim porozma-
wiać o wszystkim, jego obec-
ność rozładowuje atmosferę. 
My kobiety czasem lubimy wy-
olbrzymiać, zaś Grzegorz 
do wszystkiego podchodzi bar-
dziej pragmatycznie - mówi 
o swoim koledze Monika Wój-

cik, jedna z położnych w szpi-
talu Żeromskiego. - Medycyna 
nie ma płci, a mężczyzna także 
może świetnie sprawdzić się 
w roli położnej. Grzegorz ma 
do tego wszystkie potrzebne ce-
chy. Bardzo konkretnie tłuma-
czy pacjentkom kolejne proce-
dury, kiedy sytuacja tego wy-
maga, potrafi również pocie-
szyć i wesprzeć przyszłą mamę 
- dodaje. 

Ciężarne, które trafiają 
pod opiekę Grzegorza, na po-
czątku najczęściej biorą go za le-
karza. Facet w roli położnika 
ciągle jeszcze budzi zdziwienie, 
ale większość pań nie ma nic 
przeciwko temu, żeby to właś-
nie on zadbał o szczęśliwe roz-
wiązanie. Jeśli któraś wyjąt-
kowo się go krępuje, nie naci-
ska, tylko prosi o pomoc kole-
żanki. Z przyszłą mamą stanow-
czo odmawiającą akurat jego 
opieki, do tej pory się jednak nie 
spotkał.  

Wierzy, że jego kompetencje 
są dla kobiet ważniejsze niż 
taka, a nie inna płeć. - Kiedy 
przyjmowałem porody, oczy-
wiście zdarzało mi się usłyszeć, 
że nie wiem, o czym mówię, bo 
sam nigdy przecież nie rodzi-
łem. W sytuacji potwornego 
wysiłku i bólu to jednak zrozu-
miałe - opowiada Grzegorz. 

„Pan Muminek” nikogo nie 
próbuje przekonywać, że poród 
to widok szczególnie estetyczny. 
Prawdziwy cud narodzin, który 
nigdy nie przestał go zachwy-
cać, dzieje się jednak tuż po, 
kiedy kobieta po raz pierwszy 
przytula swoje dziecko. Grze-
gorz może to sobie tylko wyo-
brażać, jest jednak niemal pe-
wien, że w tym momencie 
wspomnienie o bólu i wysiłku 
znika, zastąpione przez czystą 
radość i miłość. 

Na jego oddziale, gdzie tra-
fiają kobiety w ciążach powikła-
nych, ta wyjątkowa chwila cza-
sem jednak nie nadchodzi. 
W swojej codziennej pracy Grze-
gorz ociera się o granicę życia 
i śmierci. Kiedy po pomoc zgła-
szają się ciężarne z zaburzeniami 
pracy serca płodu czy odklejają-
cym się łożyskiem, medycy 
na reakcję mają zaledwie kilka 
minut, a z pomocą nie zawsze 
udaje się zdążyć. Jak mówi, na-
dal największe emocje budzą 
w nim przypadki, gdy dziecko 
umiera jeszcze w łonie matki 
i rodzi się martwe. - Nie ma do-
brych słów, żeby przekazać taką 
wiadomość pacjentce. Jak 
każdy zawód medyczny, ten 
również, wiąże się z pięknymi 
i tragicznymi chwilami. To 
wpływa na psychikę. Nie da się 
po prostu zamknąć za sobą 
drzwi szpitala i nie myśleć. 

Przecieranie szlaków 
Wytchnienia od codziennych 
obowiązków najczęściej szuka, 
chwytając za aparat fotogra-
ficzny. Robienie zdjęć to jego 
druga wielka pasja, której po-
święca wolny czas. Fotografuje 
głównie - oczywiście - dzieci, 
a w planach ma przygotowanie 
wystawy poświęconej cudowi 
narodzin. 

Grzegorz zapewnia, że przez 
blisko ćwierć wieku swojej ka-
riery w kobiecym świecie ani 
razu nie pomyślał, że przekra-
czając próg studium położni-
czego, popełnił błąd. Choć jego 
zdaniem rola położnych nad Wi-
słą nadal nie jest odpowiednio 
doceniana. Na przestrzeni 25 lat 
dużą część obowiązków tej 
grupy białego personelu przejęli 
bowiem lekarze, zaś coraz więk-
szy odsetek porodów odbywa 
się nie siłami natury, ale poprzez 
cesarskie cięcie. - Śmiejemy się 
czasem z koleżankami, że jak tak 
dalej pójdzie, zawód położnika 
umrze śmiercią naturalną - opo-
wiada. 

Zanim jednak do tego doj-
dzie, Grzegorz chętnie zoba-
czyłby w końcu w swoim ze-
spole kolegów po fachu. Na ra-
zie w całej Polsce przyszłym ma-
mom w cudzie narodzin towa-
rzyszy tylko 73 mężczyzn, po-
łożnych w spódnicach jest po-
nad 36 tysięcy. - Skoro kobiety 
mogą z powodzeniem prowa-
dzić tramwaje, a faceci spraw-
dzają się w roli ginekologów, to 
dlaczego nie mieliby być położ-
nikami - mówi. - Wszystkim 
chętnym przetarłem już szlaki - 
dodaje.  
¹

Iwona Krzywda 
iwona.krzywda@dziennik.krakow.pl

Bajkowe koszulki to znak rozpoznawczy Grzegorza Chajdasia. Na szpitalnych korytarzach mówią na niego „Pan Muminek”
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Każde dziecko, które 
pojawia się na świecie, 

jest cudem


