Un home con síndrome de Dióxenes resulta ferido grave ao incendiarse o seu domicilio en Sabarís
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Un home duns 70 anos J.M.V.S., afectado pola denominada síndrome de Dióxenes, resultou
hoxe ferido de gravidade na parroquia de Sabarís, en Baiona (Pontevedra), tras rexistrase un
incendio no domicilio no que habitaba só. O lume produciuse ao redor das 16,42 horas nun
cuarto piso dun edificio da urbanización Residencial Atlántico de Sabarís, próxima á praia da
Ladeira.
Ver video TVG

Como consecuencia do lume, o home sufriu quemaduras e tamén se viu afectado por
inhalación de fume. O ferido acumulaba unha gran cantidade de residuos en casa, debido a
que padecía síndrome de Dióxenes.

Segundo informaron a Europa Press fontes do Grumir de Nigrán, que acudiron ao lugar, o
ancián &quot;estaba inconsciente e tiña quemaduras por todo o corpo&quot;, especialmente
cara e extremidades, e foi trasladado por unha ambulancia ao policlínico vigués de Povisa,
onde permanece na unidade de queimados.
Estas mesmas fontes, explicaron que a montaña de residuos que enchía o piso, entre os que
figuraban plásticos, botellas e sartenes, entre outros obxectos, complicou a entrada no piso e
posterior evacuación do ferido así como os traballos de extinción. De feito, un dos bombeiros
que acudiron ata o lugar tivo que ser atendido polo 061 ao haber inhalado fume, aínda que o
seu estado era de levedad.
Ademais do Grupo Municipal de Intervención Rápida, que se trasladou con dúas motobombas,
ata a zona do incendio acudiron efectivos do Corpo de Bombeiros de Vigo, Policía Local de
Baiona e Garda Civil. Axentes policiais explicaron que, malia que aínda non se logrou apagar o
lume, &quot;está todo controlado e só quedan algúns rescoldos&quot;.
Unha vez consíganse apagar as chamas e ventilar o piso, as forzas de seguridade procederán
a investigar a orixe do incendio, do que todo apunta a que se produciu entre os residuos
acumulados.
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