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Śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowanie śmierci 67-letniej kobiety, która
zmarła kilka godzin po opuszczeniu szpitalnej izby przyjęć

Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście wszczęła śledztwo w sprawie
nieumyślnego spowodowania śmierci 67-letniej kobiety, która zmarła wczoraj
wieczorem. Kilka godzin wcześniej, wróciła z izby przyjęć jednego z łódzkich
szpitali klinicznych, do którego tego samego dnia przywieziona została przez
pogotowie ratunkowe. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy doszło do błędu po
stronie służb medycznych szpitala, a jeżeli tak, to czy pozostają one w związku
przyczynowym ze zgonem.
Śledztwo w tej sprawie to efekt zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa, które dzisiaj w śródmiejskiej prokuraturze złożył syn kobiety. Jak
wynika z przekazanych przez niego informacji, matka źle się czuła od minionej
soboty. Wczoraj rano nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia i utrata przytomności.
Około godziny 8 wezwane zostało pogotowie, które przewiozło kobietę do izby
przyjęć kliniki.
Po

godzinie

15

pacjentka

została

przez

przewoźników

medycznych

przywieziona do domu. Po kilkugodzinnym pobycie w izbie przyjęć, nie dopatrzono
się podstaw do hospitalizacji, zalecając, po kilku dniach, wizytę u lekarza rodzinnego.
Niebawem, po powrocie do domu, stan zdrowia kobiety uległ dalszemu pogorszeniu.
Członkowie rodziny wezwali pogotowie i starali się ratować życie kobiety, podjęli
próbę reanimacji. Niestety, już po przyjeździe pogotowia, około 23, 67-latka zmarła.
Po wszczęciu śledztwa zlecona została sądowo-lekarska sekcja zwłok. Jej celem
będzie ustalenie przyczyny zgonu. Zabezpieczono w części dokumentację medyczną.
Niebawem rozpoczną się kolejne przesłuchania i zostaną podjęte działania zmierzające
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do pozyskania pozostałych dokumentów, związanych z leczeniem kobiety i
udzieleniem jej pomocy medycznej.
W śledztwie chcemy ustalić, czy działania służby medycznej były prawidłowe,
czy też doszło do nieprawidłowości, a jeżeli tak, to na czym polegały i czy pozostają w
związku przyczynowym ze śmiercią pacjentki. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki
sekcji zwłok. Po ich uzyskaniu konieczne będzie ustalenie, czy w izbie przyjęć
przeprowadzono wszystkie konieczne badania, czy postawiono prawidłową diagnozę i
czy ewentualne pozostawienie kobiety w szpitalu dawało szansę na uratowanie jej
życia.
Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci zagrożone jest karą
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.
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