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Prokuratura poleska wyjaśnia okoliczności śmierci 14 – miesięcznej 

dziewczynki 

   

Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie wyjaśnia okoliczności śmierci 14 – 

miesięcznej dziewczynki, która zmarła dzisiaj w godzinach rannych. Jej ciało 

zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Łodzi. Prawdopodobnie 

jutro odbędzie się sekcja zwłok, której wyniki prawdopodobnie pozwolą na 

ukierunkowanie działań.  

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, około godziny 7:00 pogotowie 

ratunkowe powiadomione zostało o pilnej konieczności udzielenia pomocy medycznej 

14 – miesięcznej dziewczynce. Zespół niezwłocznie udał się pod adres podany  

w zgłoszeniu. Podjęto działania reanimacyjne, niestety były one bezskuteczne.  

Wcześniej próbę ratowania życia podjęła matka i jej znajomy, który  

w przeddzień opiekował się dziewczynką, a dzisiaj rano obecny był jeszcze  

w mieszkaniu kobiety. Matka w ostatnim okresie samotnie wychowywała 14 – 

miesięczną dziewczynkę. Okresowo przebywał u niej poznany kilka miesięcy 

wcześniej mężczyzna. Z wcześniejszego związku kobieta posiada 8 – letniego syna, 

którego wychowaniem zajmuje się ojciec.  

Z relacji przesłuchanych dotychczas osób wynika, że dziecko od kilku dni 

chorowało. Prawdopodobnie w ostatnich dniach ubiegłego tygodnia matka była z nią u 

lekarza. Wczoraj, stan zdrowia pogorszył się, nasiliły się objawy biegunkowe. Dzisiaj, 

około 7:00 rano kobieta stwierdziła, że stan jej dziecka jest bardzo ciężki. Wezwała 
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pogotowie. Po stwierdzeniu zgonu o zdarzeniu powiadomiona została policja oraz 

prokurator, który kierował oględzinami zwłok i mieszkania, w którym dziecko zmarło.  

Na ciele dziewczynki stwierdzono jedynie drobne zasinienia i otarcia naskórka 

na główce i kolanach. Wstępnie lekarz obecny na miejscu podał, że mogły one 

powstać podczas raczkowania. W chwili przyjazdu pogotowia, a następnie policji 

znajomego matki nie było w mieszkaniu. Prawdopodobnie jest on poszukiwany do 

odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Zabezpieczono dokumentacje 

medyczną, dotyczącą leczenia. Nie jest wykluczone, że zgon miał podłoże chorobowe. 

Rozważania będzie wymagało wówczas, czy prawidłowo sprawowano opiekę nad 

dzieckiem. Wyniki sekcji pozwolą na stwierdzenie, czy u dziewczynki nie doszło do 

powstania poważnych obrażeń wewnętrznych i jaki był mechanizm jej śmierci.  
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