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Un bolnav internat la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din județul Buzău a omorât în noaptea
de sâmbătă spre duminică alți patru pacienți și a rănit alți nouă. Acesta a devenit violent
și i-a lovit cu un obiect metalic luat din spital.

Potrivit reprezentanților IPJ Buzău, un apel la 112 a fost primit în cursul nopții de sâmbătă spre
duminică, în jurul orei 3.30, în care se anunța că un pacient al Spitalului de Psihiatrie Săpoca ar
fi devenit violent.
„La fața locului s-au deplasat colegii mei, care au reușit să-l imobilizeze pe bărbatul de 38
de ani. Acesta se află în acest moment în custodia Poliției”, au declarat, pentru MEDIAFAX,
reprezentanții IPJ Buzău.
Potrivit unor surse din cadrul anchetei, trei pacienți ar fi fost omorâți pe loc, al patrulea a murit la
câteva ore, și alți nouă sunt răniți, după ce bărbatul de 38 de ani i-ar fi lovit cu un obiect metalic
luat din spital.
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Managerul Spitalului de Urgențe Buzău, Claudiu Damian, a declarat, la ora transmiterii acestei
stiri, că două dintre persoanele rănite de bărbatul care a atacat și a omorât mai mulți pacienți la
Spitalul de Psihiatrie Săpoca sunt în comă și sunt transportate la spitale din București.
„La spital (n.r. Spitalul Județean de Urgențe Buzău) au ajuns 10 persoane, dintre care
una a decedat. Din cei nouă răniți, doi sunt destul de grav, intubați, în comă, unul a fost
deja transferat cu elicopterul, iar ceilalți urmeaza să fie transferați la spitalele Floreasca,
Universitar și Bagdasar Arsenie. Sunt toți loviți la nivelul capului, doar pe partea stângă
(probabil cum dormeau), loviți cu stativul de la perfuzie”, a declarat Claudiu Damian,
managerul Spitalului Județean de Urgențe Buzău.
Bărbatul de 38 de ani, care a atacat pacienții în Spitalul de Psihiatrie Săpoca din județul Buzău,
a fost internat cu sevraj etilic, potrivit unor surse din cadrul Poliției. Acestea au confirmat că
atacatorul s-a luptat cu polițiștii până a fost imobilizat.
Potrivit surselor citate, bărbatul are 38 de ani, este din Săgeata, și s-a internat voluntar pe
fondul unei dependențe de alcool.
Polițiștii care au intervenit l-au prins pe atacator la poartă, cu stativul de perfuzii în mână, și a
existat o luptă cu forțele de ordine până când a fost imobilizat.
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