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ielęgniarz z oddziału intensywnej opieki szpitala w Delmenhorst, nieopodal Bremen, Niels H., zabijał pacjentów. Policja
odkryła, że mężczyzna, chociaż został skazany za zabójstwo
dwóch pacjentów i czterokrotne usiłowanie zabójstwa przez podanie
śmiertelnej dawki leku, zabił co najmniej 84, a prawdopodobnie nawet ponad sto osób. Funkcjonariusze mówią o największym seryjnym
mordercy po II wojnie światowej. W ciągu ostatnich dwóch lat eksperci ekshumowali i przeprowadzili sekcje zwłok 130 osób. Znaleźli
też dowody na znaczny wzrost zgonów w dwóch szpitalach w latach
1999-2005, kiedy pracował tam Niels H. Mężczyzna zeznał, że podawał pacjentom leki, które mogą doprowadzić do niewydolności serca
lub zapaści krążeniowej. Mordował… z nudów, a także dlatego, że
reanimowanie przynosiło mu ogromną satysfakcję. Czuł się świetnie,
gdy udało mu się uratować pacjenta i był załamany, gdy pacjent
umierał. W 2015 roku sąd skazał mężczyznę na karę dożywotniego
więzienia. Trwają też procesy jego przełożonych, którzy nie zaniepokoili się liczbą zgonów podczas dyżurów Nielsa H.
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