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INFORMACJA PRASOWA

Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 72-letniego
pacjenta

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 72-letniego mężczyzny, który w
miniony piątek zmarł w szpitalu w Brzezinach. Mimo postawionej diagnozy nie
zdołano przetransportować pacjenta do specjalistycznej placówki na oddział
kardiologii interwencyjnej. Po czterech godzinach od przyjęcia na SOR w
szpitalu w Brzezinach mężczyzna zmarł.

Śledztwo toczy się w sprawie

nieumyślnego spowodowania śmierci.
W miniony piątek ok. godziny 19.00 KPP w Brzezinach powiadomiona została przez
tamtejszy szpital o zgonie 72-letniego pacjenta. Okoliczności śmierci mężczyzny
budziły wątpliwości. Zawiadomiony o zaistniałej sytuacji prokurator niezwłocznie
przystąpił do wyjaśniania sprawy. Podjął decyzję o zabezpieczeniu zwłok mężczyzny
na potrzeby prowadzonego postępowania. Przewiezione one zostały do ZMS w Łodzigdzie odbędzie się sądowo-lekarska sekcja zwłok. Zabezpieczono dokumentację
medyczną oraz zapisy monitoringu. Podjęto działania w kierunku pozyskania zapisów
rozmów

prowadzonych

pomiędzy

poszczególnymi

przedstawicielami

służb

medycznych telefonicznie, jak i z wykorzystaniem łączności radiowej. Jak wynika z
dotychczasowych ustaleń, 72-latek został przywieziony do szpitala po godzinie 13.00
przez znajomych sobie mężczyzn, w związku z odczuwanym bólem w klatce
piersiowej. Po przyjęciu na SOR zdiagnozowano zawał mięśnia sercowego. Lekarz
pełniący dyżur stwierdził konieczność pilnego przewiezienia mężczyzny do innego
szpitala na oddział kardiologii interwencyjnej. Uzgodniono, że pacjent trafi na taki
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właśnie specjalistyczny oddział w szpitalu w Zgierzu. Niestety, mimo podejmowanych
działań przez cztery godziny nie zdołano skutecznie zorganizować transportu
medycznego, który przewiózłby mężczyznę do placówki specjalistycznej. O godzinie
17.25 stwierdzono zgon pacjenta. W śledztwie kluczowe będzie wyjaśnienie
prawidłowości

działania

służb

medycznych

i

ustalenie,

czy

ewentualne

niedociągnięcia pozostają w związku przyczynowym ze śmiercią lub co najmniej nie
stwarzały realnego zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta. Przestępstwo
nieumyślnego spowodowania śmierci zagrożone jest karą pozbawiania wolności w
wymiarze do lat 5.
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