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Śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci 18-miesięcznego  

chłopca. 

 Prokuratura Rejonowa w Kutnie wszczęła śledztwo w sprawie 

nieumyślnego spowodowania śmierci 18-miesięcznego chłopca, który dzień 

wcześniej mimo wystawionego przez lekarza rodzinnego skierowania, nie został 

przyj ęty do miejscowego szpitala.  

 Chłopiec zmarł wczoraj około godziny 20 w mieszkaniu, gdzie zamieszkiwał ze 

starszym, 3-letnim bratem i matką. W opiece nad dziećmi pomagała także babka.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, w związku z dolegliwościami chłopca, matka 

udała się z nim do nocnej pomocy medycznej. Lekarz stwierdził jedynie lekki szmery 

w oskrzelach i przepisał witaminy i wykrztuśny syrop. Kobieta wykupiła leki i wróciła 

do domu. W nocy z 8/9 lutego chłopiec zaczął kaszleć i ciężko oddychać. Ponieważ 

jego brat także zaczął niedomagać, kobieta udała się do przychodni, chcąc zamówić 

wizytę lekarską. Początkowo odmawiano, twierdząc, że kobieta musi zgłosić się z 

dziećmi do poradni. Po interwencji MOPS w Kutnie około godziny 14 odbyła się 

wizyta lekarska w domu.  

 Lekarka wypisała dla obydwu chłopców skierowanie do szpitala. Jeszcze tego 

samego dnia około godziny 18.30 matka i babka dzieci pojechały do szpitala.   

 Jak wynika z relacji starszej z kobiet, po badaniu w izbie przyjęć, odmówiono 

przyjęcia chłopców, z uwagi na rzekomy brak miejsc. Przepisano jedynie lekarstwa, w 

tym antybiotyk i zalecono kontrolę u lekarza w najbliższy czwartek. Matka wykupiła 

leki i podawała je zgodnie z zaleceniami lekarza. Mimo to stan młodszego z chłopców 

pogorszył się. Przed godziną 19 zaczął mieć problemy z oddychaniem, zaczął mocno 

kaszleć i się dusić. Zapłakana matka pobiegła szukać pomocy u sąsiada. Wezwano 

pogotowie, które już po kilku minutach było na miejscu. Mimo podjętej akcji 

reanimacyjnej, dziecko nie odzyskało funkcji życiowych. Lekarz pogotowia stwierdził 

zgon. Nie był przy tym w stanie wskazać przyczyny śmierci dziecka.   
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 O sytuacji powiadomiona została policja, a następnie prokurator. W oparciu o 

ustalenia dotyczące okoliczności śmierci chłopca, prokurator wszczął śledztwo w 

sprawie nieumyślnego spowodowania jego śmierci.  

 Prokuratura kutnowska przystąpiła do zabezpieczenia dokumentacji medycznej. 

Trwają przesłuchania świadków. Zlecona została sądowo-lekarska sekcja zwłok – jej 

wyniki będą miały kluczowe znaczenie dla ustalenia przyczyny śmierci chłopca. Jako 

szczególnie istotne w prowadzonym śledztwie będzie uzyskanie odpowiedzi na 

pytanie, czy nie była błędem odmowa hospitalizacji, czy wdrożono prawidłowe 

leczenie i czy śmierć dziecka pozostaje w związku przyczynowym z ewentualnymi 

nieprawidłowościami.  
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