
 
 
 

Łódź ,  dn ia  24  marca 2016  r .  

 

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI  

RZE CZNIK P RA SO WY  

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Dwoje lekarzy podejrzanych o narażenie życia i zdrowia pacjenta 

   

Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew zarzuciła dwojgu lekarzom III 

Szpitala Miejskiego im. Jonshera w Łodzi przestępstwa polegające na narażeniu 

życia i zdrowia pacjenta, który trafił do tej placówki w dniu 2 maja 2014 roku  

z ostrym bólem brzucha. Mężczyzna zmarł na stole operacyjnym, po 

przewiezieniu do szpitala MSWiA w Łodzi. Podejrzanym grożą kary pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 5.  

Postępowanie w tej sprawie to efekt zawiadomienia złożonego przez żonę 

mężczyzny. Z jej relacji wynikało, że zawiozła męża do szpitala 2 maja 2014 roku 

około godziny 10:00, w związku z bardzo silnymi bólami brzucha, które nie 

ustępowały mimo podanych środków przeciwbólowych. Do operacji przystąpiono 

dopiero przed godziną 17:00, i to mimo ograniczonego zakresu diagnostyki – 

podejrzewano ostre zapalenie otrzewnej. Podczas operacji stwierdzono  jednakże, że 

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 MSWiA, gdzie znajduje się specjalistyczny 

oddział chirurgii naczyniowej. Niestety, pacjenta nie udało się uratować. Zmarł           

w nocy podczas operacji, w tym właśnie szpitalu. Zastrzeżenia zawiadamiającej budził 

zakres działań diagnostycznych, w szczególności fakt, iż nie przeprowadzono badań 

USG i CT. Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził zasadność tych 

twierdzeń.  



 

 

2 

W sprawie zebrano liczne dowody, w tym zabezpieczono dokumentację 

medyczną, zrealizowano szereg przesłuchań, pozyskano materiały dotyczące sposobu 

organizacji pracy w szpitalu, uzyskano opinię posekcyjną oraz dwie opinie 

opracowane przez Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego  

w Białymstoku. Załączono też wyniki przeprowadzonych w szpitalu kontroli. 

Całokształt ustaleń daje podstawy do stwierdzenia, że w podjętych 

czynnościach medycznych nie dochowano wymogów należytej staranności, 

adekwatnej do aktualnej wiedzy medycznej. Nie przeprowadzono wszystkich 

niezbędnych badań, w celu prawidłowej diagnostyki choroby pokrzywdzonego. Mimo 

to, przystąpiono do operacji. Tymczasem, przeprowadzenie wymaganych badań, 

zwłaszcza USG i CT jamy brzusznej, umożliwiłoby postawienie prawidłowego 

rozpoznania, które skutkować powinno przewiezieniem pacjenta do placówki 

specjalistycznej.  

Uwzględniając zebrane dowody, prokurator podjął decyzję o przedstawieniu 

zarzutów narażenia mężczyzny na  bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lekarzowi izby przyjęć szpitala oraz lekarce 

pełniącej dyżur na oddziale chirurgicznym, którzy krytycznego dnia sprawowali 

opiekę medyczną nad pacjentem. 

Na dzisiaj zaplanowano ich przesłuchanie w prokuraturze widzewskiej.  
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