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INFORMACJA PRASOWA

Umorzenie śledztwa, dotyczącego nagłej śmierci 11 – miesięcznego chłopca

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście podjęła decyzję o umorzeniu
śledztwa, prowadzonego w związku z nagłą śmiercią w dniu 20 lutego br., 11 –
miesięcznego Oskarka. Zebrane dowody nie dały podstaw do stwierdzenia, że
śmierć chłopca jest wynikiem przestępstwa.
W związku z informacją o śmierci dziecka, prokurator z udziałem
funkcjonariuszy policji i biegłego z zakresu medycyny sądowej, przeprowadził
oględziny 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. W czasie oględzin rodzice byli trzeźwi. Zwłoki
zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sadowej, gdzie odbyła się sądowo –
lekarska sekcja zwłok. Ponieważ wstępne ustalenia nie dawały podstaw do określenia
przyczyny śmierci, przeprowadzone zostały szczegółowe badania histopatologiczne.
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Ostatecznie, uwzględniając obraz sekcyjny oraz wyniki szczegółowych badań,
biegły stwierdził, że przyczyną wyjściową zgonu mogło być zachłyśnięcie się treścią
pokarmową. Z relacji ojca dziecka wynika, że około 9:15 podawał mu pić, a następnie
zasnął, ponieważ był zmęczony opieką nad dzieckiem. Gdy obudził się przed 10:00,
chłopiec nie dawał oznak życia.
W kontekście całokształtu dokonanych ustaleń, należało przyjąć że doszło do
nieszczęśliwego wypadku. Brak jest natomiast podstaw do przyjęcia, że śmierć Oskara
jest konsekwencją zawinionego zachowania innych osób, w tym jego rodziców.
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