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Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 47 – latki, która
zmarła w jednym z łódzkich szpitali
Prokuratura Rejonowa Łódź – Łódź – Bałuty wszczęła śledztwo w sprawie
nieumyślnego spowodowania śmierci 47 – letniej kobiety – jest to czyn zagrożony
kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.

Do jej zgonu doszło

w jednym z łódzkich szpitali. W przeddzień, inna placówka odmówiła
hospitalizacji. Po odesłaniu pacjentki do domu stan jej zdrowia pogorszył się.
W konsekwencji, kobieta przed śmiercią trafiła w krótkim czasie do trzech
kolejnych szpitali. Zmarła podczas operacji w szpitalu MSW i A.
Śledztwo w tej sprawie to efekt zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa, jakie skierowali do bałuckiej prokuratury członkowie rodziny zmarłej.
Jak wynika z zawartych w nim informacji, z uwagi na silne dolegliwości
bólowe wieczorem 6 maja 2015r. kobieta przez karetkę pogotowia przewieziona
została do szpitala w Łagiewnikach. Po zaaplikowaniu leków przeciwbólowych,
z zaleceniem wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, została odesłana. W nocy
samopoczucie chorej pogorszyło się. Rano ponownie wezwano karetkę. Następnie
przewożono

kobietę

kolejno

do

szpitala

im.

Bieganśkiego,

CKD

przy

ul. Czechosłowackiej i Szpitala MSWi A przy ul. Północnej. Dopiero w tej ostatniej
placówce przystąpiono do operacji. Około godziny 17.30. pacjentka zmarła.
Prokuratura bałucka wszczęła śledztwo. Ma ono celu ustalenie, czy mogło dojść do
nieprawidłowości w działaniu służb medycznych, ewentualnie na czym one polegały i,
czy pozostają w związku przyczynowym ze śmiercią. Rozpoczęły się przesłuchania,

2

przystąpiliśmy do zabezpieczenia dokumentacji medycznej, z wszystkich czterech
szpitali, do których na dobę przed śmiercią trafiła kobieta. W ZMS w Łodzi, na
zlecenie prokuratury przeprowadzona została sądowo – lekarska sekcja zwłok.
Po skompletowaniu materiału dowodowego, prokuratura bałucka, zwróci się o
opracowanie kompleksowej opinii do jednej ze specjalistycznych placówek
naukowych. Będzie ona pomocna przy wyciąganiu wniosków.
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