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Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew wyjaśnia okoliczności śmierci pacjenta 

jednego z łódzkich szpitali 

 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew wszczęła dochodzenie, dotyczące  

narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia mężczyzny, który 

trafił do III Szpitala Miejskiego im. Jonschera w Łodzi, w dniu 2.05 br. z ostrym 

bólem brzucha. Mężczyzna zmarł na stole operacyjnym, po przewiezieniu do 

szpitala MSWiA w Łodzi. 

  Postępowanie w tej sprawie to efekt zawiadomienia złożonego przez 

żonę mężczyzny, która dopatruje się nieprawidłowości w działaniu służb medycznych. 

Jak podaje, zawiozła męża do szpitala w dniu 2.05.2014r. około godziny 10:00, w 

związku z bardzo silnymi bólami brzucha, które nie ustępowały mimo podawania 

środków przeciwbólowych. Zastrzeżenia zawiadamiającej budzi zakres działań 

diagnostycznych, w szczególności okoliczność, iż nie przeprowadzono badań USG i 

CT –  personel, który mógł takie badanie przeprowadzić korzystał z wolnego.  

 Do operacji przystąpiono, dopiero przed godziną 17:00, i to mimo 

ograniczonego zakresu diagnostyki – podejrzewano ostre zapalenie otrzewnej. 

Podczas operacji stwierdzono jednakże, że dalsze jej kontynuowanie w tej placówce 

nie jest możliwe, gdyż najprawdopodobniej w grę wchodzi tętniak aorty brzusznej. 

Operację przerwano, odstąpiono od intubacji i mężczyznę przewieziono do szpitala 
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MSWiA, gdzie znajduje się specjalistyczny odział chirurgii naczyniowej. Niestety, 

pacjenta nie udało się uratować. Zmarł w nocy podczas operacji, w tym właśnie 

szpitalu. 

 Zastrzeżenia zawiadamiającej wymagają zbadania. Dlatego też wszczęte zostało 

dochodzenie. Wstępne wyniki sądowo-lekarskiej sekcji zwłok wskazują, że przyczyną 

śmierci mężczyzny był najprawdopodobniej wstrząs krwotoczny, będący 

konsekwencją pęknięcia aorty brzusznej.  

 Przystąpiono do zabezpieczania dokumentacji medycznej. Niebawem 

rozpoczną się przesłuchania. Po zebraniu materiału dowodowego zlecone zostanie 

opracowanie kompleksowej opinii, która pomoże dokonać oceny prawidłowości 

działania służb medycznych. W szczególności konieczne jest ustalenie, czy możliwe 

było uratowanie mężczyzny w momencie  gdy trafił do szpitala, czy właściwy był 

zakres podjętych działań diagnostycznych, i czy zasadne było przystępowanie do 

operacji w  Szpitalu Miejskim nr III w Łodzi, czy też należało przewieść chorego do 

specjalistycznej placówki. 

 Przestępstwo narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przez osobę zobowiązaną do opieki zagrożone jest 

karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. 
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