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Beteg ölt beteget a Nyírı Gyula Kórházban
Betegtársa ölt meg egy beteget a Nyírı Gyula Kórházban kedd este - tudta meg az MTI.
Egy többszörösen kezelt, kisebb bőncselekményeket is elkövetı drogbeteg férfi támadta
meg a budapesti Nyírı Gyula Kórház pszichiátriáján kedd este a 68 éves beteget, aki ezt
követıen meghalt - közölte a kórház vezetése szerda reggel az MTI-vel. A 20 éves
fiatalember ellen a rendırség büntetıeljárást indított.
HIRDETÉS

A kórház közleménye szerint a drogbeteg férfi az intézmény egyik pszichiátriai osztályának zárt részlegén
a megfelelı kezelés és óvintézkedések ellenére támadta meg a kórteremben a közelében fekvı, mind
tudatilag, mind testileg súlyosan leépült 68 éves beteget. A kórház fıigazgatója elrendelte a részletes belsı
vizsgálatot az ügyben.
A Budapest Rendır-fıkapitányság (BRFK) a honlapján szerdán azt közölte, kedd este bejelentés érkezett
hozzájuk, amely szerint egy fıvárosi kórházban bőncselekmény áldozata lett egy ott ápolt idıs beteg. Mint
írták, a rendırség munkatársai haladéktalanul megkezdték az adatgyőjtést, a tanúk kihallgatását, a bőnügyi
technikusok elvégezték a helyszíni szemlét. Az összegyőjtött információk alapján a 68 éves beteget a vele
közös helyiségben elhelyezett, orvosi kezelés alatt álló 20 éves fiatalember ölte meg.
A 20 éves férfival szemben a fıkapitányság büntetıeljárást indított.
Elızetes letartóztatásba helyezték a pszichiátrián történt emberöléssel gyanúsított férfit
Elrendelte N. Richárd elızetes letartóztatását szerdán 30 napra a Budai Központi Kerületi Bíróság
(BKKB); a fiatalembert azzal gyanúsítják, hogy kedden megölt egy 68 éves beteget a budapesti Nyírı
Gyula Kórház pszichiátriai osztályán - tájékoztatta szerdán, kora délután Skoda Gabriella, a fıügyészség
szóvivıje az MTI-t.
A bíróság döntése értelmében a gyanúsítottat az Igazságügyi Megfigyelı és Elmegyógyító Intézetbe
szállítják, mivel a férfi jelenleg is pszichiátriai kezelés alatt áll.
A BKKB a fıügyészség indítványával egyezıen azért döntött a kényszerintézkedés elrendelésérıl, mert
álláspontja szerint fennáll a fiatalember esetében a szökésnek, az elrejtızésnek, továbbá annak a veszélye,
hogy szabadlábon hagyása esetén a férfi újabb bőncselekményt követne el.
A Független Hírügynökség értesülései szerint a férfi drog és alkoholfüggı, pszichiátriai kezelés alatt állt.
Úgy tudni, a két ünnep között rátámadt az egyik rokonára, emiatt eljárás is indult ellene. Ezután került a
Nyírı Gyula Kórház zárt osztályára, ahol késıbb végzett szobatársával.
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Forrás: MTI - Független Hírügynökség
hirdetés
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