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A vádirat szerint William Husel orvos négy év alatt legalább 14 súlyos beteget küldött 

halálba opioid túladagolással (500 és 2.000 mikrogramm közötti Fentanyl beadásával) 

Columbus Ohio-ban, a Mount Carmel West Hospital intenzív osztályán. A Franklin megyei 

bíróságon lefolytatott hét hetes tárgyalás után az esküdtek „ártatlannak” találták, az 

államügyészség pedig elfogadta az ítéletet.  

Az eutanázia az Egyesült Államokban illegális. Tíz szövetségi államban és District of 

Columbia-ban megengedett. Az eset a betegbiztonsági szabályok súlyos megsértését tárta 

fel a Mount Carmel West Hospital-ban, amely a Trinity Health katolikus kórházlánc része. 

A fegyelmi eljárás során elbocsátották a kórház főigazgatóját, vezető főorvosát, tucatnyi 

ápolót és gyógyszerészt. A betegbiztonsági hiányosságok miatt a hatóságok elmarasztalták 

a Mount Carmel-System-et.  

A bírósági eljárás során különböző vallomások hangzottak el arról, hogy a betegek a 

fájdalom jeleit mutatták volna, vagy egyáltalán képesek voltak-e a fájdalomérzetre.  

Az ügyészek érvelése szerint Husel, aki a Cleveland Clinic-nél szerezte intenzív terápiás 

szakorvosi vizsgáját, eleve azzal a szándékkal helyezkedett el a Mount Carmel-nél, hogy 

betegeket öljön és siettesse halálukat. Az intenzív osztályon dolgozó tapasztalatlan ápolók 

nem kérdőjelezték meg az általa igényelt magas gyógyszerdózisokat. Az áldozatok száma 

végül is nem tisztázódott. Az intenzív osztályon 35 beteg halt meg, akiknek a palliatív 

extubáció alkalmával Husel magas Fentany-dózist adagolt. Az állam eredetileg 25 esetből 

indult ki, később azonban 14 haláleset miatt emelt vádat. Husel több alkalommal is csak 

szóban rendelkezett és nem rögzítette az eljárást az elektronikus betegdokumentumban, Ő 

és az ügyeletes ápolók nem sürgős esetekben gyakran kerülték meg a standard eljárást és 

nem kérték ki a szolgálatos gyógyszerész engedélyét.  

 

Eddig az Egyesült Államokban egy hasonló eset fordult elő. 1996-ban Kansasben az 

esküdtek emberölés kísérlete miatt bűnösnek találták Lloyd Stanley Naramore-t, aki 

opioidot adagolt egy betegnek, egy másik betegnél pedig leállította az invazív lélegeztetést. 

Miután Naramore hat hónapot töltött börtönben, a fellebbviteli bíróság bizonyítékok 

hiányában felmentette.  

2022 tavaszán egy nashville-i bíróság elítélte RaDonda Vaught ápolónőt, aki a Vanderbilt 

University Medical Center-ben gondatlan emberölést követett el, amikor tévedésből 

Versed® (Midazolám) helyett a Vecuronium halálos dózisát adta be egy betegnek.  
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