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INFORMACJA PRASOWA

Pielęgniarka oskarżona o podrobienie 160 recept i oszustwo na szkodę NFZ

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała akt oskarżenia
przeciwko 42 - letniej pielęgniarce, zatrudnionej w jednej z placówek służby
zdrowia w centrum miasta, oskarżając ją o podrobienie co najmniej 160 recept i
wyłudzenie na szkodę NFZ refundacji w kwocie łącznej 10 160 zł.
Zarzucone jej przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności w
wymiarze do lat 8.
Akt oskarżenia to efekt ustaleń poczynionych w postępowaniu wszczętym w
związku z zawiadomieniem NFZ Oddział w Łodzi, a następnie przez pracodawcę
pielęgniarki..
Oskarżona zatrudniona była w placówce, w której dopuszczała się podrabiania
recept od 15 lat.
Sformułowane w akcie oskarżenia zarzuty, dotyczą przedziału czasowego :
styczeń 2012r. – czerwiec 2014 r.
W okresie tym, oskarżona korzystając z dostępu do formularzy i pieczęci
lekarzy, podrobiła co najmniej 160 recept na refundowane leki przeciwbólowe o
nazwie Tramal i Poltram w ampułkach. Zmieniając charakter pisma wypisywała
recepty i podrabiała podpisy lekarzy. Wykorzystywała przy tym dane osobowe
pacjentów, zdarzało się, że osób zmarłych. Rzekomego przepisywania leków nie
odnotowywała
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Recepty realizowała następnie w czterech łódzkich aptekach.
W śledztwie kobieta przyznała się do popełnienia zarzuconego czynu,
wyjaśniając, że wykupione ampułki wykorzystywała na własne potrzeby, w związku z
odczuwanymi dolegliwościami. Badający ją biegli, nie dopatrzyli się podstaw do
kwestionowania jej poczytalności.
Zadeklarowała

chęć dobrowolnego poddania się karze. Uwzględniając jej

stanowisko, prokurator wraz z aktem oskarżenia wniósł o wydanie wyroku
skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie kary 2 lat pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na 5 lat próby, grzywny oraz
obowiązku naprawienia szkody w pełnej wysokości.
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