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INFORMACJA PRASOWA

Dalsze ustalenia w śledztwie dotyczącym nieumyślnego spowodowania
śmierci osób przebywających w Domu Schronienia w Zgierzu
Śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci w Domu
Schronienia w Zgierzu, przejęte zostało do prowadzenia przez Prokuraturę
Okręgową w Łodzi. Do późnych godzin nocnych w placówce tej, trwały czynności
których efektem jest przewiezienie kolejnych 30 osób do szpitali w Zgierzu
i Łodzi.
Wczoraj prokuratorzy, funkcjonariusze KPP w Zgierzu oraz KWP w Łodzi,
zrealizowali szereg czynności mających na celu zabezpieczenie dowodów w sprawie,
a także ustalenie stanu zdrowia osób, które trafiły do szpitali bądź pozostały
w placówce. Przesłuchano kilkadziesiąt osób, w tym osoby przebywające w ośrodku.
Część przesłuchań realizowana była z udziałem psychologa. Zeznania składały także
osoby zajmujące się podopiecznymi, zwłaszcza wolontariusze. Zabezpieczono
dokumentację związaną z pobytem poszczególnych osób, dotyczącą ich stanu zdrowia,
a także finansową. Pojawiły się informacje wskazujące na prawdopodobieństwo
upoważnienia przez niektórych z podopiecznych osób, prowadzących placówkę do
dysponowania środkami finansowymi - te informacje wymagają sprawdzenia i będą
przedmiotem szczegółowych ustaleń. Stan zdrowia poszczególnych pensjonariuszy
oceniany był przez przybranego do czynności medyka sądowego. Ponadto,
funkcjonariusze policji i służby medyczne do 3 nad ranem kontynuowali czynności
związane z oceną stanu zdrowia pozostałych podopiecznych, mające na celu
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zapewnienie im bezpieczeństwa. Efektem wczorajszych działań było przewiezienie
kolejnych 30 osób do szpitali w Łodzi i Zgierzu.
W Domu Schronienia pozostało jeszcze 42 podopiecznych i 10 wolontariuszy.
Poważne zastrzeżenia budzi nie tylko stan zdrowia osób przebywających dotychczas
w placówce, ale także ich stan sanitarny. Dlatego też poprosiliśmy o dokonanie oceny
sytuacji służby sanitarne -oczekujemy na płynące z wczorajszych działań wnioski.
Istotne znaczenie w tej sprawie będą miały ustalenia wynikające z sądowo – lekarskich
sekcji zwłok 5 osób, które zmarły, w tym 4 po przewiezieniu do szpitali i 1, o śmierci,
której Dom Schronienia powiadomił w poniedziałek, ze względu na niemożność
ustalenia jej tożsamości.
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