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INFORMACJA PRASOWA

Po śmierci 23-letniego pacjenta - zarzuty dla trzech lekarzy

Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście przedstawiła trzem lekarzom
jednej z łódzkich klinik zarzuty narażenia pacjentów na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia, a nadto jednemu z nich zarzut nieumyślnego
spowodowania śmierci 23-latka. Pozostają one w związku ze śmiercią młodego
pacjenta, który zmarł po zabiegu prostowania przegrody nosowej. Podejrzanym
grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat pięciu.
Z dokonanych przez prokuraturę ustaleń wynika, że 23-letni mężczyzna
przyjęty został do kliniki chirurgii plastycznej 8 lipca 2010 roku. Następnego dnia, w
godzinach porannych poddany został zabiegowi plastycznemu prostowania przegrody
nosa.
Kilkadziesiąt minut po operacji nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia, wezwany
został zespół ratowniczy. Po godzinie 10 mężczyzna stracił przytomność, a przed 13
stwierdzono jego zgon.
Dyrekcja placówki powiadomiła o śmierci pacjenta śródmiejską prokuraturę. W
sprawie wszczęte zostało śledztwo. Z opinii wydanej po przeprowadzeniu sądowolekarskiej sekcji zwłok, wynika, że do zgonu mężczyzny doprowadziła ostra
niewydolność oddechowa spowodowana masywną asercją krwi do płuc. W sprawie
przesłuchano licznych świadków, zabezpieczono wszelką niezbędną dokumentację
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medyczną, a następnie zasięgnięto opinii Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie co było konieczne dla określenia prawidłowości działania służb medycznych.
Pozyskano pisemną ekspertyzę biegłych. Następnie uzupełniająco zostali oni
przesłuchani. Jak wynika z opinii, w trakcie i po zakończeniu zabiegu nie została
zapewniona hemostaza (zaopatrzenie krwawienia z pola operacyjnego), co należy
traktować jako niezachowanie należytej staranności i ocenić w kategoriach błędu
medycznego. Nie została oznaczona również grupa krwi pacjenta.
Kolejną nieprawidłowością było umieszczenie pacjenta, bezpośrednio po
zabiegu prowadzonym w znieczuleniu ogólnym, w ogólnej sali chorych. Zgodnie z
obowiązującymi zasadami postępowania anestezjologicznego chory winien zostać
umieszczony w sali wybudzeniowej, do czasu ustąpienia środków użytych przy
znieczuleniu, uzyskania pełnej sprawności i braku powikłań. Powinien być pod stałą
opieką wykwalifikowanej pielęgniarki anestezjologicznej, a w razie potrzeby
anestezjologa.
W oparciu o dokonane ustalenia, ówczesny ordynator Chirurgii Plastycznej i
Ordynator Anestezjologii i Intensywnej Terapii usłyszeli zarzuty narażenia pacjentów
(w tym 23-letniego mężczyzny) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, bądź
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast lekarzowi przeprowadzającemu zabieg,
przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci młodego mężczyzny.
Podejrzani nie przyznają się do winy. Przedstawiona przez nich linia obrony będzie
weryfikowana.
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