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INFORMACJA PRASOWA

36 – letnia kobieta podejrzana o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo
życia i zdrowia niespełna miesięcznego dziecka
Wczoraj, po godzinie 19 w jednym z mieszkań na terenie Bałut doszło do
nagłej śmierci niespełna miesięcznego chłopca. Wyniki sekcji zwłok nie
doprowadziły do ustalenia przyczyny śmierci. W chwili sprawowania opieki nad
nim, a następnie zgonu matka znajdowała się pod silnym wpływem alkoholu –
jego stężenie w organizmie wynosiło około 2,6 promila. To zdecydowało
o przedstawieniu zarzutu. Grozi jej kara w wymiarze pozbawienia wolności do lat
5.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, ojciec chłopca około godziny 18 wrócił
z pracy do wynajmowanego mieszkania, w którym zamieszkiwał wraz z żoną
i synkiem. Kobieta wraz z dzieckiem spała na łóżku. Mężczyzna zaczął oglądać
telewizję i krzątać się po mieszkaniu. Po kilkunastu minutach zauważył dziwne
zachowanie chłopca - jak stwierdził dziecko - zaczęło się dusić. Wezwał pogotowie.
Do czasu przyjazdu karetki sam próbował ratować życie. Następnie służby medyczne
przystąpiły do reanimacji. Niestety, działania w tym zakresie były bezskuteczne. Po
godzinie 19:00 lekarz stwierdził zgon. Jak się okazało sprawująca opiekę nad synem
matka była w stanie upojenia alkoholowego. Została zatrzymana. Wstępne wyniki
sekcji zwłok nie doprowadziły do ujawnienia śladów, które wskazywałyby na
stosowanie przemocy. Być może na ustalenie przyczyny śmierci pozwolą zlecone
szczegółowe badania histopatologiczne i toksykologiczne.
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W wyniku przeprowadzanych dzisiaj specjalistycznych ekspertyz nie
stwierdzono w organizmie dziecka alkoholu. Nie jest wykluczone, że po ustaleniu
przyczyny śmierci pojawią się przesłanki do innej oceny prawnej zaistniałego
zdarzenia.
Zebrane na obecnym etapie dowody uzasadniały zarzucenie matce przestępstwa
polegającego na narażeniu dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
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