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INFORMACJA PRASOWA
9 osób oskarżonych o posługiwanie się podrobionymi zaświadczeniami
lekarskimi, wręczanie łapówek i oszustwa

Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu Rejonowego dla Łódź
– Widzewa, akt oskarżenia przeciwko 9 osobom, w tym 5 kobietom w wieku od 34
do 45-lat oraz 4 mężczyznom w wieku od 33 do 40 lat, oskarżając je
o przestępstwa, polegające na posługiwaniu się podrobionymi zaświadczeniami
lekarskimi, wręczaniu korzyści majątkowych w zamian za ich wystawienie oraz
na oszustwie. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat
10.
Skierowany w tej sprawie akt oskarżenia, to efekt ustaleń poczynionych
w śledztwie przeciwko lekarce prowadzącej prywatny gabinet psychiatryczny,
Krystianowi R. – zatrudnionemu w tym gabinecie jako pomoc medyczna oraz
lekarzowi, z którym w/w współpracował wcześniej.
W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy ustalono, że miały miejsce
sytuacje wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy z powodu choroby dla
osób, które nie były pacjentami i w rzeczywistości nie leczyły się w gabinetach
w/w lekarzy z powodu dolegliwości wskazanych w dokumentacji lekarskiej, a jedynie
uzyskiwały niezgodne z prawdą zaświadczenia lekarskie. Należy podkreślić, że
uzyskiwane one były w sytuacji zagrożenia utraty pracy lub w innych np. możliwości
podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej w czasie korzystania ze zwolnienia
lekarskiego. Osoby, na które wystawiane były zaświadczenia nie realizowały recept,
jakie rzekomo w trakcie wizyty miały zostać im wystawione – co potwierdza
dokumentacja jaka, została uzyskana z NFZ.
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Przeprowadzona analiza teczek zabezpieczonej dokumentacji medycznej
z gabinetów lekarskich w/w lekarzy, w korelacji z zabezpieczonymi bloczkami
druków zwolnień lekarskich, zawierającymi tzw. drugą kopie, w tym dokumentacji
osób objętych niniejszym aktem oskarżenia, wykazała, że w licznych teczkach historii
chorób znajdują się tylko dane osobowe niezbędne do wystawienia zwolnienia oraz
wpisy, dotyczące kolejno wydawanych czasokresów zwolnień lekarskich. Natomiast
brak jest jakichkolwiek innych zapisów, obrazujących chociażby ustalenia lekarza
w zakresie przeprowadzonego wywiadu z pacjentem i postanowioną względem niego
diagnozę oraz zastosowane leczenie.
Jednocześnie uzyskane zaświadczenia lekarskie, potwierdzające niezdolność do
pracy z powodu choroby, złożone pracodawcom skutkowały wypłatą nienależnych
świadczeń w postaci zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku
opiekuńczego oraz wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy finansowanego ze
środków pracodawcy. Za wystawienie każdego z nich oskarżeni wręczali korzyści
majątkowe, w kwocie po kilkadziesiąt złotych.
Sformułowane w akcie oskarżenia zarzuty, dotyczą okresu od 2007r. do 2011r..
Jeden z oskarżonych posłużył się nawet 18 tego typu zaświadczeniami.
Dwóm z oskarżonych osób zarzucono także posługiwanie się podrobionymi
książeczkami sanitarno-epidemiologicznymi.
Wśród zarzutów w akcie oskarżenia są też takie, które dotyczą posługiwania się
podrobionymi zaświadczeniami lekarskimi, dotyczącymi zdolności do pracy jako
kasjer-sprzedawca, odbytych badań okresowych oraz zdolności do pracy w procesie
produkcji i w obrocie żywnością.
Postępowanie

przeciwko

„wystawcom”

dokumentów,

którymi

posługiwali się oskarżeni, pozostaje w toku. Obejmuje ono kilkuset podejrzanym. Co
do kilkudziesięciu osób skierowane już zostały akty oskarżenia.
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