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Wyrok skazujący w sprawie przeciwko lekarce położnikowi

Sąd Rejonowy w Łodzi wydał dzisiaj wyrok w sprawie, w której
prokuratura śródmiejska, w styczniu ubiegłego roku, skierowała akt oskarżenia.
Lekarka jednego z łódzkich szpitali położniczych skazana została za nieumyślne
narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu będącej w ciąży kobiety oraz jej dziecka. Sąd wymierzył
karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na
okres 3 lat. Orzekł grzywnę w wysokości 3000 zł, nawiązkę w kwocie 30 000
złotych na rzecz kobiety, zakaz wykonania zawodu lekarza położnika na okres 3
lat oraz zdecydował o podaniu wyroku do publicznej wiadomości. Orzeczenie jest
nieprawomocne.
Skierowany w tej sprawie akt oskarżenia to efekt ustaleń poczynionych w
śledztwie wszczętym przez śródmiejską prokuraturę na skutek zawiadomienia
złożonego przez męża kobiety, dotyczącego tzw. „błędu w sztuce medycznej.” Z
dokonanych ustaleń wynikało, że pokrzywdzona 1 marca 2012 roku zgłosiła się na
nocny dyżur, do jednego z łódzkich szpitali położniczych. Była ona w 29 tygodniu
ciąży, a powodem wizyty były dolegliwości bólowe brzucha. Zastrzeżenia w tej
sprawie budził zakres udzielonej przez lekarkę pomocy medycznej, podjętych działań
diagnostycznych
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dietetycznego”. Następnego dnia w godzinach rannych dolegliwości bólowe nasiliły
się i pogotowie przewiozło kobietę do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
Przeprowadzony został poród metodą cesarskiego cięcia. Chłopiec przyszedł na świat
w stanie skrajnie ciężkim około godziny 23:30, tego samego dnia zmarł.
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W śledztwie zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym pozyskano
opinie Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Akt
oskarżenia obejmował przestępstwa polegające na narażeniu życia i zdrowia matki i
dziecka oraz nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca. Sąd skazał lekarkę za
przestępstwo polegające jedynie na nieumyślnym narażeniu obojga pokrzywdzonych
Po zapoznaniu się z treścią pisemnego uzasadnienia, śródmiejska prokuratura
podejmie decyzja co do ewentualnej apelacji.
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