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Az utóbbi évtizedekben világviszonylatban megsokasodtak a kórházakban és ápolási 

otthonokban a betegek sérelmére elkövetett sorozatgyilkosságok: Európában 36, az 

Egyesült Államokban és Dél-Amerikában 18, Japánban 4, Ausztráliában 3, Kanadában 1 

sorozatgyilkost dokumentáltak, akik csupán a német nyelvterületen 205 halálos áldozatot 

követeltek, akik közül 40 ápolási otthon lakója, 165 pedig kórházi beteg volt.  

John E. Douglas (az FBI Behavioral Science Unit nyomozója, a Mindhuter nonfiction 

krimi, valamint a Crime Classification Manual társszerzője) többek között az egyik 

legismertebb sorozatgyilkos, Ted Bundy esetét elemezte, aki 30 kórházi gyilkosságot 

vallott be. A Crime Classification Manual szerzői szerint a kórházi gyilkosok két típusa: 

aki kegyes halált akar gyakorolni (pseudo-mercy homicide), amellyel hite szerint enyhíti a 

beteg szenvedéseit; valamint az, aki álhősnek láttatva magát (pseudo-hero homicide) 

általában gyógyszeradagolással maga váltja ki a sürgősségi helyzetet és a hős szerepében 

tetszeleg, aki sikertelenül kísérelte megmenteni a beteg életét.  

Az álhős hírhedt esete Harold Shipman, MD, aki 15 gyilkosságot vallott be, a vizsgálat 

során azonban felmerült, hogy több mint 250 halálos áldozata volt. Biográfusa, Brian 

Whittle (Prescription for Murder: The True Story of Dr. Harold Frederick Shipman, 

https://www.amazon.com/Prescription-Murder-Harold-Frederick-

Shipman/dp/0751529982 ) szerint Anglia legveszélyesebb kórházi gyilkosa volt. Az eset 

következtében Angliában jogszabályokat módosítottak a gyógyszerkezelés, a halottszemle, 

a halotti bizonyítványok kibocsátása, illetve a gyanús esetek bejelentése vonatkozásában.  

Ugyancsak Douglas ismertette Genene Jones, a „halál angyala” néven ismertté vált nővér 

esetét. Kollegái szerint Jones kiemelkedő ápoló volt, aki magas szakértelemmel és mély 

empátiával rendelkezett, a halottasházig kísérte a halott gyermekeket és gyermekdalokat 

énekelt az élettelen test mellett. Amikor rávetődött a gyanú, kollegái azzal keltek 

védelmére, hogy mindig ő vállalta a legsúlyosabb eseteket. Akkor vált tényleg gyanússá, 

amikor eltűnt egy fiola sux (szuxametónium vagy szukcinilkolin), egy orvos pedig rá 

gyanakodott. Miután rábizonyították egy tizenöt hónapos gyermek megölését, 99 év 

börtönbüntetésre ítélték. A hatóságok gyanúja szerint azonban több mint 60 gyermek 

haláláért lehetett felelős.  
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