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INFORMACJA PRASOWA 

 

Postępowanie dotyczące nietrzeźwej kobiety, która urodziła dziecko  

z poważnym stężeniem alkoholu  

   

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu wraz z KP w Głownie prowadzi sprawę, 

dotyczącą kobiety, która wczoraj znajdując się w stanie silnego upojenia 

alkoholowego (alkohol na poziomie 4 promili), w szpitalu w Głownie urodziła 

chłopca w organizmie, którego także stwierdzono alkohol na poziomie 3 promili.  

Noworodek w stanie ciężkim przewieziony został do jednego z łódzkich szpitali. 

Prowadzone w tej sprawie postępowanie, dotyczy narażenia nowonarodzonego 

dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu. Nie wykluczone, że stwierdzona u niego obecność 

alkoholu doprowadziła do powstania poważnych skutków zdrowotnych.   

Jak wynika z dokonanych ustaleń, dzisiaj w godzinach przedpołudniowych 

Komisariat Policji w Głownie powiadomiony został przez tamtejszy szpital, że 

wczoraj około godziny 13 przywieziona została przez matkę, 34 – letnia kobieta, 

będąca w 39 tygodniu ciąży. Niespełna godzinę później, metodą cesarskiego cięcia 

urodził się chłopiec, w organizmie którego stwierdzono alkohol na poziomie  

3 promili. W stanie ciężkim przewieziony został do jednego z łódzkich szpitali.  

Z uzyskanych dzisiaj informacji wynika, że aktualnie nie zachodzi zagrożenie jego 

życia. Przedmiotem ustaleń w prowadzonym postępowaniu jest stan zdrowia dziecka, 

kwestia narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu i ewentualne spowodowanie skutków zdrowotnych.  

W związku z przebytą operacją, kobieta pozostaje w szpitalu. Gromadzony jest 

materiał dowodowy, w tym pozyskiwana jest dokumentacja medyczna oraz 
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realizowane są przesłuchania świadków. W najbliższym czasie podjęta zostanie 

decyzja, co do przedstawienia zarzutów. Uzależnione jest to od stanu zdrowia kobiety 

i możliwości dokonania z jej udziałem czynności procesowych. Narażenie przez 

matkę, dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 

5. Ocena skutków zdrowotnych może także doprowadzić do przedstawienia zarzutów 

związanych ze spowodowaniem u chłopca uszczerbku na zdrowiu.  
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