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INFORMACJA PRASOWA

Pielęgniarka podejrzana o podrobienie 160 recept i oszustwo na szkodę NFZ

Na polecenie Prokuratury Rejonowej Łódź- Śródmieście funkcjonariusze
I Komisariatu KMP w Łodzi zatrzymali 42 letnią pielęgniarkę, zatrudnioną w
jednej z poradni w centrum Łodzi. Następnie usłyszała ona zarzut, dotyczący
podrobienia 160 recept i wyłudzenia na szkodę NFZ refundacji w łącznej kwocie
ponad 7200 zł. Podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 8 lat.
Postępowanie w tej sprawie wszczęte zostało w związku z zawiadomieniem
złożonym przez NFZ Oddział w Łodzi, a następnie przez pracodawcę pielęgniarki.
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, podejrzana zatrudniona była w
placówce, w której dopuszczała się podrabiania recept od 15 lat.
Przedstawione aktualnie zarzuty dotyczą przedziału czasowego: styczeń 2012–
maj 2014r.
W okresie tym, podejrzana korzystając z dostępu do recept i pieczęci lekarzy
zatrudnionych w poradni, podrobiła co najmniej 160 recept na refundowany lek
przeciwbólowy TRAMAL w ampułkach.
Zmieniając charakter pisma, wypisywała recepty, a następnie podrabiała
podpisy ośmiu pełniących dyżur w poradni lekarzy.
Podejrzana wykorzystywała przy tym dane osobowe pacjentów, zdarzało się ,że osób
zmarłych. Faktu wypisywania recept nie odnotowywała w dokumentacji medycznej

2

poszczególnych chorych. Następnie realizowała recepty w co najmniej czterech
łódzkich aptekach.
Niezależnie od zdarzeń ujętych w zarzutach, za prawdopodobne uznać należy,
że proceder ten trwał na przestrzeni nawet ostatnich 4 lat, a podejrzana dopuściła się
podrobienia nawet kilkuset recept.
NFZ złożył kolejne zawiadomienie, dotyczące podrobienia kolejnych 190
recept. Najprawdopodobniej jednakże doszło do podrobienia jeszcze większej ich
ilości – co jest przedmiotem ustaleń.
Po przesłuchaniu, prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji i
zakaz opuszczania kraju, a także zabezpieczenie majątkowe.
Podejrzana przyznała się do przedstawionego zarzutu wyjaśniając, że
wykupione ampułki z lekiem wykorzystywała dla własnych potrzeb, w związku z
odczuwanymi dolegliwościami. Ta wersja jest przedmiotem wnikliwej weryfikacji.
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