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INFORMACJA PRASOWA
38 – letni pacjent podejrzany w związku z atakiem na lekarza
i kierownika poradni
W postępowaniu nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Łódź –
Bałuty, 38 - letni mężczyzna usłyszał zarzuty, dotyczące naruszenia nietykalności
cielesnej lekarza, badającego go pod kątem stwierdzenia zdolności do pracy oraz
znieważenia kierownika poradni i spowodowania u niego obrażeń ciała.
Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Z opinii
wydanej po badaniu sądowo – psychiatrycznym wynika, że w chwili czynu był on
poczytalny.
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Do zdarzenia doszło w jednej z poradni na terenie Bałut, w której 38 – latek
ubiegał

się

u

specjalisty

z

zakresu

medycyny

pracy

o

zaświadczenie

o zdolności do pracy. Z uwagi na stan zdrowia, lekarz już wcześniej odmówił
wystawienia tego typu zaświadczenia. Krytycznego dnia, mężczyzna pojawił się po
raz kolejny w gabinecie lekarza.

Tym razem chciał uzyskać zaświadczenie

obejmujące swoim zakresem także możliwość pracy w godzinach nocnych. Odmowa
ze strony specjalisty spowodowała wybuch agresji. Pacjent poderwał do góry blat
biurka i pchnął nim w stronę lekarza, trafiając go w klatkę piersiową. Następnie
usiłował uderzyć pokrzywdzonego w twarz, ten jednak zdołał się uchylić i wybiec z
gabinetu. 38 – latek awanturując się pobiegł za lekarzem. Na drodze stanął mu
kierownika poradni. Został jednak odepchnięty, a napastnik ponownie udał się do
gabinetu. Tam w dalszym ciągu był agresywny. Uderzył interweniującego kierownika
w twarz, doprowadzając do złamania nosa, a następnie spowodował złamanie palca
dłoni. Wpadł w furię, zaczął kopać w drzwi i wywracać wyposażenie gabinetu. Dzięki
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pomocy pacjentów udało się go obezwładnić. Następnie, przekazany został w ręce
policji. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego 38 – latek nie przyznał się
do zarzutów. Potwierdził jedynie, że zdenerwowała go odmowa wydania
zaświadczenia. Co do przebiegu zdarzenia zasłonił się niepamięcią.
W ostatnich dniach do prokuratury wpłynęła opinia sądowo – psychiatryczna
dotycząca podejrzanego. Wynika z niej, że w chwili popełnienia zarzuconych czynów
był poczytalny.
W chwili zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. Dokonane ustalenia wskazują,
że
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dużej
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