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Śledztwo dotyczące nagłej śmierci 11 – miesięcznego chłopca
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście wszczęła śledztwo w sprawie
nieumyślnego spowodowania śmierci 11 – miesięcznego chłopca, który zmarł
wczoraj, w godzinach porannych, w mieszkaniu w centrum Łodzi.
Rodzice chłopca przed godziną 11.00 wezwali do niego pogotowie ratunkowe.
15 minut później lekarz stwierdził zgon, nie wykluczając jednak udziału osób trzecich.
Przed godziną 12.00 prokurator, z udziałem funkcjonariuszy policji i biegłego z
zakresu medycyny sądowej, przystąpił do oględzin zwłok i mieszkania, w którym
chłopiec zamieszkiwał wspólnie z pozostającymi w konkubinacie rodzicami. Są oni w
wieku 24 i 26 lat. Na ciele dziecka nie ujawniono obrażeń ciała, ani innych śladów
przestępczej działalności innych osób. Z relacji rodziców wynika, że od kilku dni
chłopiec chorował, leczony był na biegunkę. W poniedziałek odbyła się wizyta
lekarska. Dziecku przepisane zostały leki i jego stan zdrowia uległ poprawie. Biegły z
zakresu medycyny sądowej nie był w stanie określić przyczyny zgonu. Stwierdził, że
nastąpił on prawdopodobnie pomiędzy godziną 6, a 8 rano. W czasie oględzin rodzice
byli trzeźwi. Zwłoki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sadowej, gdzie
odbędzie się, najprawdopodobniej w poniedziałek, sądowo – lekarska sekcja zwłok.
Przybliży ona odpowiedz na pytanie, dlaczego dziecko zmarło. O ile będzie to
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konieczne zostaną zlecone szczegółowe badania. Do dalszych ekspertyz prokurator
zabezpieczył m.in. podawane przez rodziców leki oraz pokarm. Konieczne jest w tej
sprawie ustalenie, czy można mówić o przyczynieniu się, choćby w sposób
nieumyślny, do nagłej śmierci chłopca. Trwają także czynności mające na celu
sprawdzenie, w jaki sposób rodzice wywiązywali się z opieki nad dzieckiem i czy
można mówić o zaniedbaniach z ich strony.
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