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Informacje o sfałszowanych receptach oraz
zgłoszonych kradzieżach pieczątek
lekarskich

UWAGA  –  prawdopodobnie  sfałszowana  recepta  na  DHC  Continus,  tabletki  o
zmodyfikowanym  uwalnianiu,  90  mg,  1  op.  a  60  tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 15 maja
2023 r. powziął informację o próbie realizacji prawdopodobnie sfałszowanej recepty na lek
DHC Continus, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg, 1 op. a 60 tabl. Zdarzenie
miało miejsce w aptece w Bielsku-Białej.

Na recepcie w rubryce „Dane i podpis osoby uprawnionej” widniała informacja o treści:

„Paweł Kluska Lekarz PWZ 4761442”

a w rubryce „Świadczeniodawca” widniała informacja o treści:

”Indywidualna Praktyka Lekarska

 Paweł Kluska

 51-109 Wrocław, ul. Na Polance 14/16

 tel. 727672260

 NIP 8951328661

 REGON 932716381”

 

Aptece nie udało się skontaktować z lekarzem w celu dokonania weryfikacji wystawienia
recepty dla pacjenta, którego dane zamieszczono na recepcie.

Apteka zgłosiła podejrzenie sfałszowania recepty do NFZ.



UWAGA – prawdopodobnie sfałszowana recepta na Onirex, tabl. powl., 10 mg, 1 op. a 20
tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 4 lipca
2022 r. powziął informację o próbie realizacji w dniu 4 lipca 2022 r. prawdopodobnie
sfałszowanej recepty na lek Onirex, tabl. powl., 10 mg, 1 op. a 20 tabl. Zdarzenie miało
miejsce w aptece w Chorzowie.

Na recepcie w rubryce „Dane i podpis osoby uprawnionej” widniała informacja o treści:

„Lekarz Mikołaj Galus 3407136”

a w rubryce „Świadczeniodawca” widniała informacja o treści:

„Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej św. Pawła 11A
ul. Świętego Pawła 11A

41-500 Chorzów”.

Apteka skontaktowała się z lekarzem w celu dokonania weryfikacji wystawienia recepty
dla pacjenta, którego dane zamieszczono na recepcie. W wyniku podjętych czynności nie
potwierdzono autentyczności wystawienia recepty przez lekarza.

Apteka zgłosiła podejrzenie sfałszowania recepty na Policję i do NFZ.

UWAGA – fałszywa recepta na Ovitrelle, r-r do wstrzyk., 250 mg, 6 op. a 1 amp.-strzyk.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 2 lutego
2022 r. powziął informację o realizacji fałszywej recepty na lek Ovitrelle, r-r do wstrzyk.,
250 mg, 6 op. a 1 amp.-strzyk. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach.

Na recepcie w rubryce „Świadczeniodawca” widniała informacja o treści:

„H-T. Centrum Medyczne
NZOZ PORADNIA CHIRURGICZNA

Regon 273521032 NIP 646-22-21-460
43-100 TYCHY, ul. Paprocańska 137D

121/200436/04”

 a w miejscu „Data i podpis osoby uprawnionej” widniała informacja w postaci podpisu i
pieczątki o treści:

„dr n. med. Piotr Buchacz
Specjalista ginekolog-położnik



7567850”

Apteka zrealizowała receptę w dniu 25.01.2022 r. – wydano 3 amp.-strzyk. ww. leku.

Apteka  otrzymała  informację  o  sfałszowaniu  recepty  od  lekarza  –  dr  n.  med.  Piotra
Buchacza. O recepcie lekarz dowiedział się od pacjentki,  której dane osobowe zostały
użyte  do  wystawienia  recepty.  Pacjentka  zauważyła  realizację  recepty  na  swoim
indywidualnym koncie pacjenta i poinformowała o tym fakcie lekarza. Lekarz przekazał, że
nie wystawił tej recepty.

O możliwości sfałszowania recepty apteka w dniu 28.01.2022 r. poinformowała organy
ścigania, które zabezpieczyły oryginał recepty oraz zapis z monitoringu apteki.

UWAGA – fałszywa recepta na OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 6 op. a
60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 24
września 2021 r. powziął informację o próbie realizacji fałszywej recepty na lek
OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 6 op. a 60 tabl. z odpłatnością 100 %.
Zdarzenie miało miejsce w aptece w Milówce.

Na recepcie w rubryce „Świadczeniodawca” widniała informacja w postaci nadruku o
treści:

„Praktyka Lekarska Andrzej Kazimierski
43-315 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 14/2

tel. 48505355915
REGON: 140723603”

a w miejscu „Dane i podpis lekarza” widniała informacja w postaci nadruku o treści:

„Andrzej Kazimierski
onkolog

9191338”

oraz w postaci pieczęci o tej samej treści i podpis lekarza.

Apteka sprawdzając receptę ustaliła, że widniejący na recepcie nr Regon przypisany jest
do innego podmiotu, numer PWZ lekarza jest numerem innego lekarza, a numer PESEL
nie istnieje w rejestrze pacjentów w Przychodni w Milówce, jak również nie ma w rejestrze
pacjenta o takich danych.

Apteka poinformowała, że sprawa została zgłoszona organom ścigania.



UWAGA – fałszywa recepta na OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 6 op. a
60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 24
września 2021 r. powziął informację o realizacji fałszywej recepty na lek OxyContin, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 6 op. a 60 tabl. z odpłatnością 100%. Zdarzenie miało
miejsce w aptece w Szczyrku.

Na recepcie w rubryce „Świadczeniodawca” widniała informacja w postaci nadruku o
treści:

„Praktyka Lekarska Andrzej Kazimierski
43-315 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 14/2

tel. 48505355915
REGON: 140723603”

a w miejscu „Dane i podpis lekarza” widniała informacja w postaci nadruku o treści:

„Andrzej Kazimierski
onkolog

9191338”

oraz w postaci pieczęci o tej samej treści i podpis lekarza.

Apteka wyjaśniła, że recepta była prawidłowo wypisana a system apteczny nie
sygnalizował problemów podczas wczytywania kodów z recepty. Widniejący na recepcie
adres pacjenta był miejscowy, a lekarz i gabinet z bliskiej okolicy. Jedyną nietypową rzeczą
była 100% odpłatność. Niestety po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że numer
prawa wykonywania zawodu lekarza nie pasuje do nazwiska na pieczątce.

Apteka poinformowała, że sprawa zostanie zgłoszona organom ścigania.

UWAGA – fałszywa recepta na OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 6 op. a
60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 23
września 2021 r. powziął informację o próbie realizacji fałszywej recepty na lek
OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg, 6 op. a 60 tabl. Zdarzenie miało
miejsce w aptece w Lipowej.

Na recepcie w rubryce „Świadczeniodawca” widniała informacja w postaci nadruku o
treści:



„Praktyka Lekarska Andrzej Kazimierski
43-315 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 14/2

tel. 48505355915
REGON: 140723603”

a w miejscu „Dane i podpis lekarza” widniała informacja w postaci nadruku o treści:

„Andrzej Kazimierski
onkolog

9191338”

oraz w postaci pieczęci o tej samej treści i podpis lekarza.

Aptece nie udało się skontaktować telefonicznie z osobą widniejącą na recepcie jako
wystawiająca, a w centralnym rejestrze lekarzy nie odnaleziono lekarza o podanym na
recepcie numerze PWZ.

UWAGA – fałszywe recepty na MST Continus tabletki powlekane o zmodyfikowanym
uwalnianiu 200 mg x 60 sztuk.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 2
września 2021 roku powziął informację, o realizacji sfałszowanych recept na produkt
leczniczy MST Continus tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg x 60
sztuk oraz o próbie realizacji, w tej samej aptece, kolejnej sfałszowanej recepty na ww.
produkt leczniczy. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Jastrzębiu-Zdroju. Na recepcie w
miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Tomasz Czerw

32-660 Gorzów, Szkolna 4
Tel. 577-227-612

REGON: 121474112”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis lekarza widnieją nadruk o poniżej
wskazanej treści oraz podpis:

„Tomasz Czerw
Lekarz

6191376”

Recepty noszą daty wystawienia: „14-07-2021” oraz „06-08-2021” i zostały wystawione z
odpłatnością 100%.

Apteka poinformowała, że sprawa została zgłoszona organom ścigania.



UWAGA – fałszywa recepta na Medikinet, tabl., 10 mg, 2 op. a 30 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 19
sierpnia 2021 r. powziął informację o realizacji fałszywej recepty na lek Medikinet, tabl.,
10 mg, 2 op. a 30 tabl. oraz próbie realizacji drugiej recepty na ww. lek. Zdarzenie miało
miejsce w aptece w Chorzowie.

Na recepcie w rubryce „Świadczeniodawca” widniała informacja o treści w postaci
nadruku:

„UROVITA” Sp. z o.o. Centrum Medyczna Beskidzka
41-500 Chorzów, ul. Beskidzka 3

tel. 32/24118-188”

a w miejscu „Dane i podpis lekarza” widniała informacja o treści w postaci nadruku:

„Andrzej Becker
Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych

4951876”

oraz w postaci pieczęci o tej samej treści i podpis lekarza.

Apteka zrealizowała jedną receptę, lecz przy realizacji drugiej recepty skontaktowała się z
przychodnią, która przekazała, że pacjent, którego dane widniały na recepcie, od kilku lat
nie zgłosił się do przychodni.

UWAGA – fałszywa e-recepta na Oxycontin, tabl., 80 mg, 4 op. a 60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 2
sierpnia 2021 r. powziął informację o realizacji fałszywej e-recepty na lek Oxycontin, tabl.
80 mg, 4 op. a 60 tabl. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach.

Na e-recepcie w rubryce „Miejsce wystawienia” widniała informacja o treści:

„KATOWICE Poradnia Gastroenterologiczna NFZ cz. I-VII. sys. kod. res.
000000014346-138

Adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Kontakt: tel. 326030420”

 a w miejscu „Wystawca dokumentu” widniała informacja o treści:

„prof. dr hab. Antoni Stadnicki
Lekarz NPWZ 8628871



Specjalizacje: Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia”

Apteka otrzymała informację o sfałszowaniu e-recepty z Komendy Miejskiej Policji w
Katowicach.

UWAGA – Skradziono pieczęć lekarską należącą do lek. med. Wiesława Willmann.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że powziął w dniu
22 lipca 2021 r., informację o kradzieży, w dniu 29 czerwca 2021 r., pieczęci lekarskiej
należącej do lek. med. Wiesława Willmann, lekarza chorób wewnętrznych, 43-346 Bielsko-
Biała, ul. Opłotek 15, numer prawa wykonywania zawodu 8285759.

Odwzorowanie skradzionej pieczątki:

Odwzorowanie nowej pieczęci:

UWAGA – fałszywa recepta weterynaryjna na produkt leczniczy: Clonazepamum TZF 2 mg
tabletki 30 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że powziął
informację o próbie realizacji fałszywej recepty weterynaryjnej, na której zapisano
Clonazepamum TZF 2 mg 3 opakowania, 90 tabletek. Zdarzenie miało miejsce w aptece w
Pszczynie. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na dane wystawiającego receptę
widniała pieczęć o treści:

„Patrycja Zimowska
lekarz weterynarii



ul. Grzyśki 21, 40-560 Katowice

tel. 883-195-693
50170”

oraz w miejscu przeznaczonym na podpis i pieczęć lekarza weterynarii wystawiającego
receptę widniały podpis i pieczęć o takiej samej treści, tj.:

„Patrycja Zimowska
lekarz weterynarii

ul. Grzyśki 21, 40-560 Katowice

tel. 883-195-693
50170”

Na recepcie wpisano jako datę wystawienia recepty 28 czerwca 2021 r.

Apteka podczas realizacji recepty podjęła bezskuteczną próbę kontaktu telefonicznego z
weterynarzem, a następnie skontaktowała się z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną,
która potwierdziła, że osoba o podanym na recepcie imieniu i nazwisku nie jest lekarzem
weterynarii, członkiem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Apteka ustaliła, że numer
prawa wykonywania zawodu podany na recepcie należy do lekarza weterynarii o innym
imieniu i nazwisku, członka Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Apteka o zdarzeniu powiadomiła organy ścigania.

UWAGA – fałszywa recepta weterynaryjna na produkt leczniczy: Clonazepamum TZF
tabletki 2 mg, 30 tabletek, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że powziął
informację o realizacji fałszywej recepty weterynaryjnej, na której zapisano
Clonazepamum TZF tabletki 2 mg, 30 tabletek, 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w
aptece w Bytomiu. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na dane wystawiającego receptę
widniała pieczęć o treści:

„Emilia Bartczak
lekarz weterynarii

ul. Krupińskiego 3, 40-750 Katowice
tel. +48 571 915 336

50360”

oraz w miejscu przeznaczonym na podpis i pieczęć lekarza weterynarii wystawiającego
receptę widniały podpis i pieczęć o takiej samej treści, tj.:

„Emilia Bartczak



lekarz weterynarii
ul. Krupińskiego 3, 40-750 Katowice

tel. +48 571 915 336
50360”

Recepta została wystawiona w dniu 20 czerwca 2021 r.
Apteka poinformowała, że sprawdziła w rejestrze lekarzy weterynarii dane lekarza
weterynarii widniejące na recepcie i stwierdziła, że numer prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii z recepty przyporządkowany jest do osoby o innym imieniu i nazwisku
oraz stwierdziła, że osoba o imieniu i nazwisku Emilia Bartczak nie figuruje w tym
rejestrze. O zdarzeniu apteka poinformowała organy ścigania.

UWAGA – fałszywa recepta weterynaryjna na produkt leczniczy: Onirex tabletki powlekane
10mg, 60 tabletek, 3 opakowania.

Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  w  Katowicach  informuje,  że  powziął
informację o próbie realizacji fałszywej recepty weterynaryjnej, na której zapisano Onirex
tabletki powlekane 10mg, 60 tabletek, 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w
Częstochowie. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na dane wystawiającego receptę
widniała pieczęć o treści:

„Emilia Bartczak
lekarz weterynarii

ul. Krupińskiego 3, 40-750 Katowice
tel. +48 571 915 336

50360”

oraz w miejscu przeznaczonym na podpis i pieczęć lekarza weterynarii wystawiającego
receptę widniały podpis i pieczęć o takiej samej treści, tj.:

„Emilia Bartczak
lekarz weterynarii

ul. Krupińskiego 3, 40-750 Katowice
tel. +48 571 915 336

50360”

W aptece  przedstawiono  do  realizacji  dwie  takie  recepty,  a  osoba,  która  je  chciała
zrealizować, po podjęciu przez personel apteki kroków mających na celu ustalenie, czy
przedmiotowe recepty są autentyczne, szybko zabrała recepty i pospiesznie oddaliła się z
apteki.
Postępowanie  wyjaśniające  podjęte  w  tej  sprawie  przez  Wojewódzki  Inspektorat
Farmaceutyczny w Katowicach wykazało, że numer prawa wykonywania zawodu lekarza
weterynarii  jest  prawdziwy,  ale  przyporządkowany  do  innego  lekarza  weterynarii,
natomiast osoba o imieniu i nazwisku Emilia Bartczak nie figuruje w rejestrze lekarzy



weterynarii.

UWAGA – fałszywa e-recepta na OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym
uwalnianiu 80 mg x 60 sztuk, 4 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 23
kwietnia 2021 roku, powziął informację o realizacji sfałszowanej e-recepty wystawionej na
produkt leczniczy OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 80 mg x
60 sztuk,
w ilości 4 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach.

Miejsce wystawienia e-recepty to:

„KATOWICE Poradnia Gastroenterologiczna NFZ
cz. I-VII sys. kod. res. 000000014346-138
Adres Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Kontakt tel: 326030420

Jako część instytucji
Elvita NZOZ Altermed Plus
cz. I-V sys. kod. res. 000000014346-09
Adres Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Kontakt tel: 326030420 (rejestracja)

W ramach organizacji
ELVITA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
EJ ALTERMED PLUS
REGON 27622341800030
Adres Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Kontakt tel: 326030420

W ramach organizacji
PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
I PROMOCJI ZDROWIA ELVITA-JAWORZNO III SPÓŁKA Z O.O.
cz. I sys. kod. res. 000000014346
REGON 276223418
NIP 632-17-48-716
Adres Gwarków 1, 43-600 Jaworzno
Kontakt: tel. 32-754-93-86”

Wystawca dokumentu to:

„prof. dr hab. Antoni Stadnicki
Lekarz NPWZ 8628871



Specjalizacje Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia”

Umowa z 12 Oddziałem NFZ 125/ (…)2021

Data wystawienia e-recepty: 24 marca 2021 r.

Apteka poinformowała Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, że e-
recepta spełniała wszelkie wymogi formalne i merytoryczne i dlatego nie wzbudziła
żadnych podejrzeń u farmaceuty, która ją zrealizował. Dopiero po zapoznaniu się przez
kierownika apteki z komunikatem, znajdującym się w Portalu Świadczeniodawcy
Narodowego Funduszu Zdrowia, na temat sfałszowanej e-recepty wystawionej przez ww.
lekarza na OxyContin, apteka skontaktowała się z Poradnią, w wyniku czego potwierdzone
zostało fałszerstwo.

Apteka poinformowała o zdarzeniu Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Policję.

UWAGA – sfałszowana recepta papierowa wystawiona na produkt leczniczy Onirex tabletki
powlekane 10 mg, 20 sztuk w opakowaniu, 4 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w  Katowicach informuje, że w dniu 13
kwietnia 2021 roku, do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach,
wpłynęło pismo z informacją o zrealizowaniu, w dniu 28 października 2020 r., w aptece w
Katowicach, recepty papierowej wystawionej na produkt leczniczy Onirex tabletki
powlekane 10 mg, 20 sztuk w opakowaniu, 4 opakowania, przy czym z apteki wydano 4
opakowania produktu leczniczego Polsen tabletki powlekane 10 mg, 20 sztuk w
opakowaniu, 4 opakowania. Zgodnie z otrzymaną informacją receptę zrealizowano na dane
pacjenta, który nie otrzymał od lekarza i nie realizował recepty, a nawet nie przyjmował
nigdy żadnego z ww. produktów leczniczych. Po zweryfikowaniu otrzymanych informacji
ustalono, że w poradni, która została wskazana na recepcie jako świadczeniodawca, w
dokumentacji medycznej pacjenta, brak jest danych o wystawieniu przedmiotowej recepty.

Na recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.
40-139 Katowice, ul. Tomasza Kotlarza 6

tel. 32 254 88 90
REGON: 240502419

Kod świadczeniodawcy: 121/211960
Kod res. I: 000000023037

Kod res. V: 01”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieje nadruk o
treści:



„STEFAN BYDLIŃSKI
Lekarz – specjalista położnictwa i ginekologii

9283269

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

9283269”

i na nadruku widnieje nieczytelny podpis.

Numer recepty to: 0212010000006969303286.

Kierownik apteki, w której zrealizowano receptę wyjaśnił, że osoba realizująca receptę nie
powzięła uzasadnionego podejrzenia o sfałszowaniu tej recepty przed jej realizacją.

UWAGA – fałszywa e-recepta na OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym
uwalnianiu 40 mg x 60 sztuk, 4 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 9
kwietnia 2021 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej e-recepty na
produkt leczniczy OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 40 mg x
60 sztuk, w ilości4 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Chorzowie.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez aptekę miejsce wystawienia e-recepty to:

Poradnia Gastroenterologiczna, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice,

lekarz wystawiający e-receptę to:

prof. dr hab. Antoni Stadnicki
PWZ 8628871

data wystawnie e-recepty: 31 marca 2021 r.

Apteka poinformowała Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach, że
skontaktowała się z ww. poradnią telefonicznie i uzyskała informację, iż ww. lekarz nie
wystawił w tej poradni, dla wskazanego pacjenta, e-recepty na 4 opakowania produktu
leczniczego OxyContin 40 mg x 60 sztuk. Pacjent odbył w dniu 31 marca 2021 r. wizytę,
jednak lekarz wystawił pacjentowi e-receptę na inny produkt leczniczy.
Poradnia poinformowała aptekę, że e-recepta zostanie anulowana.

Apteka dodatkowo poinformowała, że o zdarzeniu został powiadomiony Narodowy
Fundusz Zdrowia Śląski Odział Wojewódzki w Katowicach oraz organy ścigania.



UWAGA – podejrzenie sfałszowania dwóch recept z Ukrainy na Tropicamidum WZF 1% 2
but. po 5 ml, 2 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 23
marca 2021 roku, do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach,
wpłynęła informacja kierownika jednej z aptek zlokalizowanych na terenie Wodzisławia
Śląskiego, o realizacji prawdopodobnie sfałszowanych dwóch recept ukraińskich
wystawionych na:

„Tropicamidum 1% 2 op x (20ml) Na 60 dni 3 krop. Na Noc”

Recepta posiada nadruk w języku ukraińskim (cyrylica) natomiast wpisy odręczne na
druku recepty są w języku polskim (alfabet łaciński). Na recepcie zawarto informację, że
lekarzem wystawiającym receptę jest:

„Krasiuk Nina”.

Imię i nazwisko lekarza wpisano odręcznie stosując alfabet łaciński, natomiast nadruk lub
pieczęć z danymi lekarza widniejące na recepcie zostały naniesione przy użyciu cyrylicy.

Recepty noszą daty wystawienia 9 marca 2021 roku i 15 marca 2021 roku.

Apteka poinformowała, iż obie recepty przedstawiono do realizacji w czasie dyżurów
nocnych, a pacjent realizujący receptę każdorazowo dokupił strzykawkę i igły. Kierownik
apteki podczas retaksacji recept stwierdził, że pieczęć osobista lekarza wydaje się być, na
obu receptach, nadrukowana, a nie naniesiona pieczęcią. Dodatkowo zdaniem kierownika
apteki recepty te różnią się wyglądem od innych recept ukraińskich, wcześniej
realizowanych w aptece, które były szare i dwustronne, natomiast przedmiotowe dwie
recepty są białe i jednostronne. Ponadto na jednej z recept nie wpisano adresu pacjenta i
dlatego farmaceuta realizujący receptę poprosił o podanie tych danych, a następnie przed
realizacją naniósł podane informacje na rewersie recepty. Kierownik apteki na podstawie
danych pochodzących z aplikacji Mapy Google uznał, że podany adres pacjenta jest
niepoprawny – prawdopodobnie nie istnieje. Apteka zgłosiła sprawę organom ścigania.

UWAGA – sfałszowane recepty papierowe (sfałszowana pieczątka NZOZ)

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w  Katowicach informuje, że w dniu 5 lutego
2021 roku, NZOZ Centrum Medyczne Beauty Medica w Katowicach, ul. Józefowska 135A,
przekazało do tut. Inspektoratu zawiadomienie o podejrzeniu sfałszowania pieczątki NZOZ
Centrum Medyczne Beauty Medica i jej używania do wystawiania nieautoryzowanych
recept, które były zrealizowane w województwie śląskim oraz w województwie
dolnośląskim.



W przekazanej korespondencji zawarto informację, iż recepty zawierały pieczątkę ww.
NZOZ-u oraz pieczątkę dr Jacka Haasa – neurologa, z którym NZOZ nigdy nie
współpracował.

Na receptach w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

"Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CENTRUM MEDYCZNE BEAUTY MEDICA

Oddział Katowice
ul. Józefowska 135, 40-144 Katowice

NIP: 6342826918    REGON: 24354046100025
tel. (32) 307 18 18, gabinet@bemedica.pl"

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieje podpis i
pieczątka o treści:

„Jacek Haas
neurolog
2297915”

Sprawa została zgłoszona do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód.

UWAGA – sfałszowane recepty papierowe na lek Oxycontin tabletki powlekane o
przedłużonym uwalnianiu 80 mg, 60 sztuk w opakowaniu.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w  Katowicach informuje, że w dniu 8
grudnia 2020 roku, Główny Inspektor Farmaceutyczny, przekazał do organu kopię pisma
Pani dr n. med. Beaty Jagielskiej, specjalisty chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej,
chemioterapii nowotworów oraz kopię korespondencji, jaką Pani Beata Jagielska
prowadziła z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym. W przekazanej
korespondencji zawarto informację, iż w kilku aptekach ogólnodostępnych na terenie
Polski, zostały podjęte próby realizacji sfałszowanych recept papierowych, na których
zapisano, różnym pacjentom, produkt leczniczy Oxycontin tabletki powlekane o
przedłużonym uwalnianiu 80 mg, 60 sztuk w opakowaniu.

Na receptach w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„NZOZ Centrum Medyczne Damiana
Poradnia Lekarzy Specjalistów

ul. Wałbrzyska 46, 02-739
TEL: (22)566 22 51
NIP: 1132457808

REGON: 015639390”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieje nadruk o



treści:

„dr n. med. Beata Jagielska
7193583

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)
3071935831”

a obok lub na nadruku pieczęć o wskazanej poniżej treści i podpis:

„dr n. med. Beata Jagielska
onkolog internista

7193583"

Próby realizacji sfałszowanych recept papierowych miały miejsce od 31 sierpnia 2020 r.
Z przekazanych kserokopii sfałszowanych recept wynika, że były one wystawiane zarówno
z odpłatnością ryczałtową jak i pełnopłatnie.

Lekarz w piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Farmaceutycznego poinformował,
że obecnie wystawia on pacjentom wyłącznie recepty elektroniczne, a wszystkie wydane
dla niego numery recept papierowych zostały zablokowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.

UWAGA – sfałszowana recepta, na której przepisano Oxydolor (lub Oxycontin) tabletki
powlekane o przedłużonym uwalnianiu 80 mg, 60 sztuk w opakowaniu, 1 opakowanie.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w  Katowicach informuje, że w dniu 4
grudnia 2020 roku, powziął informację o zrealizowaniu sfałszowanej recepty papierowej,
na której zapisano pacjentowi produkt leczniczy Oxydolor (lub Oxycontin) tabletki
powlekane o przedłużonym uwalnianiu 80 mg, 60 sztuk w opakowaniu, 1 opakowanie.
Zdarzenie miało miejsce w aptece w Brzuśniku. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na
informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„NZOZ ArtesMed
Centrum Diagnostyki i Terapii

ul. Kościuszki 215/B, 40-600 Katowice
tel.: (32) 428-17-39
NIP: 6342884057

REGON: 366245790”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o
poniżej wskazanej treści i podpis:

„dr n. med. Dariusz Zdun
onkolog, ginekolog

pwz. 9191338



(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)
3091913383”

Numer recepty: 0212000000019787994290. Data wystawienia recepty to 30 października
2020 r. Na recepcie wpisano odpłatność ryczałtową.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach zwraca uwagę, że jest to
kolejne zawiadomienie dotyczące sfałszowanej papierowej recepty, na której widnieją
dane w/w świadczeniodawcy i lekarza. Poprzednie zawiadomienie miało miejsce w
październiku 2020 r. i dotyczyło recepty z przepisanym produktem leczniczym Tramal
Retard 200 tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 50 sztuk, 1 opakowanie.

UWAGA – sfałszowana recepta na Alprox 1 mg tabletki 30 sztuk, 1 opakowanie.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 17
listopada 2020 roku powziął informację o próbie realizacji sfałszowanej recepty
papierowej na produkt leczniczy Alprox 1 mg tabletki 30 sztuk, 1 opakowanie. Zdarzenie
miało miejsce w aptece w Będzinie. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o
świadczeniodawcy widnieją dane:

„Prywatna Praktyka Lekarska
lek Dariusz Wróblewski

psychiatra, medycyna ogólna
ul. Anielewicza 12 m. 744

02-233 Warszawa, tel. 791-767-045
NIP: 7921772830; REGON: 015172420”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o
treści:

„lek. Dariusz Wróblewski
spec. psychiatra, spec. medycyny ogólnej

9280276 791-767-045
(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

309202767”

oraz pieczęć koloru czerwonego o treści:

„lek. Dariusz Wróblewski
specjalista psychiatra

specjalista medycyny ogólnej
NR PWZ 9280276”

a także nieczytelny odręczny podpis (parafa).



Recepta nie posiada nadanego numeru. Data wystawienia recepty to 10 listopada 2020 r.

Apteka skontaktowała się z lekarzem, który potwierdził podejrzenia apteki co do
autentyczności recepty i oświadczył, iż miał już kilka telefonów w sprawie takich
sfałszowanych recept, z różnych części kraju.

UWAGA – fałszywa recepta na Clonazepamum TZF 2 mg tabletki 30 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 9
listopada 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej recepty
weterynaryjnej na produkt leczniczy Clonazepamum TZF 2 mg tabletki 30 sztuk, w ilości 3
opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Częstochowie. Na recepcie widnieją
następujące dane gabinetu weterynaryjnego:

„GABINET WETERYNARYJNY
Docvet

lek. vet. Katarzyna Sobieraj
ul. 3 Maja 23, 05-800 Pruszków

NIP: 527 21 72 634
tel. 691-274-649”

oraz lekarza weterynarii:

Katarzyna Sobieraj
LEKARZ WETERYNARII

08778

Data wystawienia recepty to 4 listopada 2020 r.

Apteka, po odszukaniu danych kontaktowych w internecie, skontaktowała się z lekarzem
weterynarii, którego dane widniały na recepcie i ustaliła, że lekarz ten nie wystawił
recepty na Clonazepam TZF 2 mg tabletki 30 sztuk, 3 opakowania.

Apteka zgłosiła sprawę organom ścigania.

UWAGA – sfałszowana recepta na Tramal Retard 200 tabletki powlekane o przedłużonym
uwalnianiu 50 sztuk, 1 opakowanie.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 9
października 2020 roku powziął informację o zrealizowaniu sfałszowanej recepty
papierowej na produkt leczniczy Tramal Retard 200 tabletki powlekane o przedłużonym
uwalnianiu 50 sztuk, 1 opakowanie. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Zawierciu. Na



recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„NZOZ ArtesMed
Centrum Diagnostyki i Terapii

ul. Kościuszki 215/B, 40-600 Katowice
tel.: (32) 428-17-39
NIP: 6342884057

REGON: 366245790”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o
poniżej wskazanej treści i podpis:

„dr n. med. Dariusz Zdun
onkolog, ginekolog

9191338
(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3091913383”

Numer recepty: 0212000000087679913984. Data wystawienia recepty to 15 września
2020 r.

Recepta została wystawiona jako bezpłatna.

Apteka poinformowała, że zgłosiła sprawę organom ścigania, świadczeniodawca w
rozmowie telefonicznej wyjaśnił, że nie wystawiano ostatnio recept papierowych, a
wyłącznie elektroniczne, oraz że pacjent o nazwisku wskazanym na recepcie posiada inny
numer PESEL.

UWAGA – kolejna fałszywa recepta na MST Continus tabletki powlekane o
zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg x 60 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 2
października 2020 roku powziął informację, o realizacji sfałszowanej recepty na produkt
leczniczy MST Continus tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg x 60
sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na
recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34
Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473)

03-548, Radzymińska nr 101/103
Tel: 22 796 88 41 REGON: 000311415"

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o



poniżej wskazanej treści oraz dodatkowo pieczęć o takiej samej treści jak nadruk i podpis:

„Monika Wiśniewska
lekarz chorób wewnętrznych

4174410
(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3041744100”

Numer recepty: 0207010000024225416990. Data wystawienia recepty to 16 września
2020 r.

Recepta została wystawiona jako pełnopłatna.

Apteka poinformowała, że pacjent o nazwisku widniejącym na recepcie nie jest leczony w
ww. poradni.

UWAGA – fałszywa recepta na OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym
uwalnianiu 40 mg x 60 sztuk, 6 opakowań.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 28
września 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej recepty na
produkt leczniczy OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 40 mg x
60 sztuk, w ilości 6 opakowań. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Bytomiu. Na recepcie
w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego
HIPOKRATES

62-100 WĄGROWIEC, ul. Bobrownicka 3 , tel: 57 147 48 87
REGON 634454322-00022

150004936/0113/0021/3/16/NN
PSIV – 5.801 – 16116 – 1”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o
treści:

„LEK.MED WOJCIECH BOCHYŃSKI
2361799 TEL: 500 686 294

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)
3023617990”

a ponadto pieczęć o poniżej podanej treści i podpis:

„lek. med. Wojciech Bochyński
2361799”



Numer recepty: 0215010000018169299390. Data wystawienia recepty to 24 września
2020 r. Odpłatność wpisana na recepcie: 100%.

Apteka poinformowała, że próbowała skontaktować się z lekarzem na podany na recepcie
numer telefonu, bez powodzenia, oraz że o zdarzeniu zostaną zawiadomione organy
ścigania.

UWAGA – kolejna fałszywa recepta na OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym
uwalnianiu 80 mg x 60 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 25
września 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej recepty na
produkt leczniczy OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 80 mg x
60 sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Siemianowicach
Śląskich. Na recepcie
w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34
Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473)

03-548, Radzymińska nr 101/103
Tel: 22 796 88 41 REGON: 000311415"

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o
poniżej wskazanej treści oraz dodatkowo pieczęć o takiej samej treści jak nadruk i podpis:

„Monika Wiśniewska
lekarz chorób wewnętrznych

4174410
(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3041744100”

Numer recepty: 0207010000024225419096. Data wystawienia recepty to 23 września
2020 r. Odpłatność wpisana na recepcie: 100%.

Apteka poinformowała o zdarzeniu organy ścigania.

UWAGA – fałszywa recepta na OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym
uwalnianiu 80 mg x 60 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 24
września 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej recepty na



produkt leczniczy OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 80 mg x
60 sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na
recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34
Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473)

03-548, Radzymińska nr 101/103
Tel: 22 796 88 41 REGON: 000311415"

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o
poniżej wskazanej treści oraz dodatkowo pieczęć o takiej samej treści jak nadruk i podpis:

„Monika Wiśniewska
lekarz chorób wewnętrznych

4174410
(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3041744100”

Numer recepty: 0207010000024225418497. Data wystawienia recepty to 22 września
2020 r. Odpłatność wpisana na recepcie: 100%.

Apteka poinformowała, że lek wcześniej zamówiono telefonicznie oraz że mężczyzna, który
zgłosił się po odbiór leku i przedstawił receptę do realizacji, po otrzymaniu informacji, że
recepta jest fałszywa, szybko wyszedł z apteki.

Apteka poinformowała o zdarzeniu organy ścigania.

UWAGA – fałszywa recepta na Segan tabletki 5 mg, op. 60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 22
września 2020 roku powziął informację o realizacji sfałszowanej recepty na lek Segan tabl.
5 mg x 1 op. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Żywcu. Na recepcie w miejscu
świadczeniodawcy widniało:

"NZOZ PSYCHOMedical
Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Broniewskiego 39, 43-300 Bielsko Biała",

a w miejscu „Dane i podpis osoby uprawnionej” widniały podpis oraz nadruk o treści:

"lek. Sławomir Danecki
lekarz psychiatra

5191065".



Apteka ustaliła, że lekarz widniejący jako wystawiający receptę wystawia tylko e-recepty
i jakakolwiek recepta papierowa jest podejrzana. Ponadto ustalono, że pacjent, którego
dane umieszczone są na recepcie nie widnieje w kartotece przychodni. Sprawa zostanie
zgłoszona na policję.

UWAGA – fałszywa recepta na  MST Continus tabletki powlekane o zmodyfikowanym
uwalnianiu 200 mg x 60 sztuk, 3 opakowania

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 21
września 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej recepty na
produkt leczniczy MST Continus tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 200
mg x 60 sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na
recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34
Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473)

03-548, Radzymińska nr 101/103
Tel: 22 796 88 41 REGON: 000311415"

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o
poniżej wskazanej treści oraz dodatkowo pieczęć o takiej samej treści jak nadruk i podpis:

„Monika Wiśniewska
lekarz chorób wewnętrznych

4174410
(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3041744100”

Numer recepty: 0207010000024225417393. Data wystawienia recepty to 16 września
2020r.

Apteka poinformowała, że osoba która przedstawiła receptę do realizacji, po uprzedzeniu
jej o wątpliwościach co do autentyczności recepty, uciekła z apteki pozostawiając receptę.

UWAGA – fałszywa recepta na Afobam 1 mg tabletki 30 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 9
września 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanych recept na
produkt leczniczy Afobam 1 mg tabletki 30 sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało
miejsce w aptece w Jaworznie. Na receptach w miejscu przeznaczonym na informacje o



świadczeniodawcy widnieją dane:

„"FOR HELP” Sp. z o.o. Centrum Medyczne „FOR HELP” Przychodnia Niwka-Modrzejów
41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 73

tel 32 297 68 42
REGON 278294569

Kod świadczeniodawcy 125/210570
Kod res. I 000000014522

Kod res V 01
Kod res VII 002-Poradnia POZ (Sosnowiec)”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją podpis i
nadruk o treści:

„Marek Lipa
Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych

Lekarza – specjalista medycyny pracy
(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

8779085”

Na receptach nie naniesiono numeru recepty. Daty wystawienia recept: 13 sierpnia 2020
r., 25 sierpnia 2020 r., 4 września 2020 r. oraz 7 września 2020 r.

Recepty wystawiono dla pacjentki Magdaleny B., zamieszkałej w Sosnowcu,
PESEL: 85-------63.

Apteka ustaliła, że ostatnia wizyta pacjentki w ww. przychodni u lekarza Marka Lipa miała
miejsce w lipcu 2020 r. i wszystkie recepty z datą wystawienia po lipcu 2020 r. są
fałszywe. Apteka ponadto poinformowała, że recepty zostały sfałszowane przez samą
pacjentkę, w celu nieuprawnionego nabycia produktu leczniczego Afobam 1 mg tabletki.

Apteka o fałszywych receptach powiadomiła przychodnię, lekarza oraz zgłosiła sprawę
organom ścigania.

UWAGA – fałszywa recepta na Ketilept tabletki powlekane 300 mg, op. 60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 4
września 2020 roku powziął informację o realizacji sfałszowanej recepty na lek Ketilept
tabl. powl. 300 mg x 1 op. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Żywcu. Na recepcie w
miejscu świadczeniodawcy widniało:

"NZOZ PSYCHOMedical
Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Broniewskiego 39, 43-300 Bielsko Biała",



a w miejscu „Dane i podpis osoby uprawnionej” widniały podpis oraz nadruk o treści:

"lek. Sławomir Danecki
lekarz psychiatra

5191065".

Apteka ustaliła, że lekarz widniejący jako wystawiający receptę od około roku wystawia
tylko e-recepty. Zdarzyła się jednostkowa sytuacja, kiedy w wyniku awarii komputera był
zmuszony wypisać receptę papierową, ale nie był to dzień widniejący jako data
wystawienia recepty. Ponadto ustalono, że w bazie pacjentów istnieje osoba o podanym na
recepcie numerze PESEL, ale o innym imieniu. Pan Doktor poinformował aptekę, że
recepta jest fałszywa i sprawa zostanie zgłoszona na policję.

UWAGA – fałszywa recepta na Clonazepamum TZF tabletki 30 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 7
września 2020 roku powziął informację, o realizacji sfałszowanej recepty na produkt
leczniczy Clonazepamum TZF tabletki 30 sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało
miejsce w aptece w Żywcu. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o
świadczeniodawcy widnieją dane:

„NZOZ PSYCHOMedical
Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Broniewskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała
TEL: 514 908 300
NIP: 9371337514

REGON: 072827166"

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją podpis i
pieczęć o treści:

„lek. Sławomir Danecki
lekarz psychiatra

5191065
(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)  3051910654”

Numer recepty: 0212000000087679888882. Data wystawienia recepty to 5 sierpnia 2020
r.

Apteka ustaliła, że ww. numer recepty nie został przydzielony przez Narodowy Fundusz
Zdrowia lekarzowi oraz że lekarz, od dłuższego czasu, wystawia w przychodni wskazanej
na recepcie, wyłącznie e-recepty.  Apteka zgłosiła sprawę organom ścigania.



UWAGA – fałszywa recepta na Paxtin 40 tabletki powlekane 30 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 27
sierpnia 2020 roku powziął informację o próbie realizacji sfałszowanej recepty na produkt
leczniczy Paxtin 40 tabletki powlekane 30 sztuk w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało
miejsce w aptece w Chorzowie. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na dane
świadczeniodawcy widnieją dane:

„NZOZ Centrum Medyczne GABOS
Przychodnia Lekarzy Specjalistów

ul. Inwalidów Wojennych 79, 41-945 Piekary Śląskie
TEL: (32) 390 36 00
NIP: 6342820577

REGON: 240188650"

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją podpis i
pieczęć o treści:

„lek. Piotr Dunal
lekarz psychiatra

2165540
(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3021655400”

Numer recepty: 0212000000087679888387. Data wystawienia recepty to 5 sierpnia 2020
r.

Apteka ustaliła, że ww. numer recepty nie został przydzielony przez Narodowy Fundusz
Zdrowia lekarzowi oraz że lekarz nie wystawiał takiej recepty, a ponadto w dniu
wskazanym na recepcie jako data jej wystawienia przebywał na urlopie. Dodatkowo lekarz
stwierdził, że podpis widniejący na recepcie nie jest jego podpisem.

Apteka zgłosiła sprawę organom ścigania.

UWAGA – fałszywa recepta na OxyContin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg, op. 60
tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 25
sierpnia 2020 roku powziął informację o realizacji sfałszowanej recepty na lek OxyContin
tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg x 1 op. Zdarzenie miało miejsce w aptece w
Buczkowicach. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało:

"NZOZ EUROKLINIKA



Poradnia Lekarzy Specjalistów
ul. Żółkiewskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała",

a w miejscu Dane i podpis lekarza widniały podpis oraz nadruk o treści:

"lek. Monika Rak
chirurg, onkolog

1541161".

Apteka ustaliła, że lekarka widniejąca jako wystawiająca receptę pracuje w NZOZ
Euroklinika, ale nie potwierdziła wystawienia recepty dla wskazanego na niej pacjenta.
Ponadto zaznaczyła, że podpis na recepcie jest sfałszowany. Sprawa została zgłoszona na
policję.

Dodatkowo Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach otrzymał
powiadomienie w tej sprawie od spółki Euroklinika Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-
Białej, w którym zaznaczono, że na recepcie znajdują się dane prowadzonej przez spółkę
placówki (NIP, REGON, adres, nr tel.), ale nie posługują się nazwą widniejącą na recepcie
i nie zgadzają się kody resortowe.

UWAGA – fałszywe recepty na produkty lecznicze: Tramal krople doustne 100 mg/ml
butelka 96 ml z dozownikiem oraz Relanium tabletki 5 mg x 20 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że otrzymał
informację o realizacji fałszywych recept. Na dwóch receptach zapisano „Relanium
tabletki 5 mg (20 tabl. w op) x 1 OP.” oraz na dwóch receptach zapisano „Tramal krople
doustne roztwór 100 mg/ml (butelka 96 ml z dozownikiem w op) x 1 op.”. Zdarzenie miało
miejsce w aptece w Chorzowie. Na receptach w miejscu przeznaczonym na dane
świadczeniodawcy widnieje nadruk:

"Prywatna Praktyka Lekarska
Andrzej Kazimierz Kamiński

spec. medycyny ogólnej
Gabinet / w miejscu wezwania

90-005 Łódź ul. Piotrkowska 122 lok. 29 (II piętro)
tel. 53 63 53 250”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją podpis i
pieczęć o treści:

„Andrzej Kazimierz Kamiński
1174003 tel. 53 63 53 250

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)
3011740031”



Apteka ustaliła, że lekarz nie wystawiał przedmiotowych recept, i że nie wykonuje on
swojej działalności od marca 2020 r. Apteka powiadomiła Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach. Ponadto apteka poinformowała Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, że sprawa zostanie
niezwłocznie zgłoszona organom ścigania.

UWAGA – fałszywa recepta weterynaryjna na produkt leczniczy: Lorafen tabletki
drażowane 2,5mg 75 tabl. (3 op.)

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że powziął
informację o realizacji w dniu 15 czerwca 2020 r. fałszywej recepty weterynaryjnej, na
której zapisano „Lorafen 2,5mg 75 draż (3op.). Zdarzenie miało miejsce w aptece w
Częstochowie. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na dane wystawiającego receptę
widniała pieczęć o  treści:

„Eliza Głowacka
 Lekarz Weterynarii

 ul. Motorowa 37, 04-035 Warszawa
 tel. +48 886 930 455

50340”

oraz w miejscu przeznaczonym na podpis i pieczęć lekarza weterynarii wystawiającego
receptę widniały podpis i pieczęć o takiej samej treści, tj.:

„Eliza Głowacka
Lekarz Weterynarii

ul. Motorowa 37, 04-035 Warszawa
tel. +48 886 930 455

50340”

Apteka ustaliła, że numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii jest prawdziwy,
ale przyporządkowany do innego lekarza weterynarii, natomiast osoba o imieniu i
nazwisku
Eliza Głowacka nie figuruje w rejestrze lekarzy weterynarii. Apteka zgłosiła sprawę policji,
która zabezpieczyła receptę. Ponadto apteka powiadomiła Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.

UWAGA – fałszywa recepta weterynaryjna na Nasen, tabl., 10 mg, 3 op. a 30 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 17
czerwca 2020 r. powziął informację o próbie realizacji w dniu 17 czerwca 2020 r. fałszywej
recepty weterynaryjnej na lek Nasen, tabl., 10 mg, 3 op. a 30 tabl. Zdarzenie miało



miejsce w aptece w Częstochowie. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniała
pieczątka o treści:              

„Eliza Głowacka
Lekarz Weterynarii

ul. Motorowa 37, 04-035 Warszawa
tel. +48 886 930 455

50340”

a w miejscu danych lekarza widniały podpis i pieczątka o treści jw.:

„Eliza Głowacka
Lekarz Weterynarii

ul. Motorowa 37, 04-035 Warszawa
tel. +48 886 930 455

50340”

Apteka stwierdziła, że numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii jest
prawdziwy, ale przyporządkowany do innego lekarza weterynarii. Próby kontaktu na
numer telefonu z pieczątki nie powiodły się. Apteka zatrzymała receptę do wyjaśnienia
sprawy.

UWAGA – fałszywa recepta na Arthrotec, tabl., 50 mg + 0,2 mg, 3 op. a 20 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 10
czerwca 2020 r. powziął informację o próbie realizacji w dniu 9 czerwca 2020 r. fałszywej
recepty na lek Arthrotec, tabl., 50 mg + 0,2 mg, 3 op. a 20 tabl. Zdarzenie miało miejsce w
aptece w Bytomiu. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało:

„07R-1-00332-03-1
ODDZIAŁ RADIOTERAPII

ZAKŁADU TELERADIOTERAPII
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT

im. Marii Skłodowskiej-Curie
02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

tel. (22) 546 20 20 fax (22) 546 21 22
Regon 00028836600074

rej. 000000018613 kody:V-11, VII-014, VIII-4244”

a w miejscu danych lekarza widniały podpis i pieczątka o treści:

„ZOFIA RUSAK-FRENKIE
Specjalista otolaryngolog

6282887”



Apteka skontaktowała się z lekarzem, który poinformował, iż takiej recepty nie wypisywał
oraz że sprawa fałszywych recept podbitych Jego pieczątką ciągnie się od 3 lat. Apteka
powiadomiła w tej sprawie policję.

UWAGA - fałszywe recepty na Estazolam 2 mg oraz Relanium 5 mg

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 9
czerwca 2020 r. powziął informację o realizacji w dniu 1 czerwca 2020 r. 4 sfałszowanych
recept na lek Relanium 5 mg i próbie realizacji 2 sfałszowanych recept na lek Estazolam 2
mg. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Częstochowie. Na receptach z przepisanym
lekiem Relanium 5mg w miejscu świadczeniodawcy widniało:

"Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
dr n.med. Aleksandra Zawadzka

specjalista neurolog specjalista psychiatra
w miejscu wezwania

02-258 Warszawa, ul. Dalecka 12 m. 44
tel. +48 576 081 656

Regon: 21229882670005"

a w miejscu lekarz widniały podpis i nadruk o treści:

"dr n. med. Aleksandra Zawadzka
1360406 tel. 576 081 656"

oraz pieczęć o treści:
"dr n. med. Aleksandra Zawadzka

spec. neurolog
spec. psychiatra

NR PWZ 1360406"

Z kolei na receptach z przepisanym lekiem Estazolam 2 mg w miejscu świadczeniodawcy
widniało:

"Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Grzegorz Rutkowski

specjalista neurolog specjalista psychiatra
w miejscu wezwania

03-337 Warszawa, ul. Wyszogrodzka 15/118
tel. +48 576 081 656

Regon: 21229882670005"

a w miejscu lekarz widniały podpis i nadruk o treści:

"Grzegorz Rutkowski



2690036 tel. 576 081 656"
oraz pieczęć o treści:

"lek. med. Grzegorz Rutkowski
neurolog

NR PWZ 2690036"

Recepty posiadały te same numery REGON, tel. do świadczeniodawcy i tel. do lekarza.
Apteka zgłosiła sprawę na policję, która zabezpieczyła ww. sfałszowane recepty.

UWAGA - fałszywe recepty na Nasen, 10 mg, tabl. powl., op. 30 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 26 maja
2020 r. powziął informację o realizacji fałszywych recept na lek: Nasen, 10 mg, tabl. powl.,
op. 30 tabl. (3 recepty po 1 op.). Zdarzenie miało miejsce w aptece w Bielsku-Białej. Na
recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Aleksandra Zawadzka
specjalista neurolog specjalista psychiatra

w miejscu wezwania:
02-258 Warszawa ul. Dalecka 12 m. 44,

a w miejscu Dane i podpis lekarza widniały podpis i pieczątka o treści:

dr n. med. Aleksandra Zawadzka spec. neurolog;  spec. psychiatra; NR PWZ 1360406

oraz nadruk o treści:

dr n. med. Aleksandra Zawadzka   1360406 tel. 576 081 656

Apteka ustaliła, iż lekarz nie prowadzi praktyki w Warszawie, lecz pracuje w Białymstoku
oraz że posiada tylko specjalizację z neurologii, nie posiada natomiast specjalizacji z
psychiatrii. Ponadto numer telefonu podany na nadruku nie odpowiada na próby
połączenia. Sprawa zostanie zgłoszona na policję.

UWAGA – prawdopodobnie fałszywa recepta na Arthrotec, tabl., 50 mg + 0,2 mg, op. a 20
tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 6 maja
2020 r. powziął informację o realizacji w dniu 5 maja 2020 r. prawdopodobnie fałszywej
recepty na lek Arthrotec, tabl., 50 mg + 0,2 mg, op. a 20 tabl. Zdarzenie miało miejsce w
aptece w Katowicach. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: „Rebecca
Gomperts, Approbierter Arzt, Schleifmuhlgasse 01/14, Vienna, Austria” a w miejscu
danych lekarza widniały: podpis i pieczątka o treści: „DR. GOMPERTS ARZT”.



UWAGA - fałszywa recepta na Arthrotec, 50 mg + 0,2 mg, tabl., op. a 20 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 22
kwietnia 2020 r. powziął informację o próbie realizacji fałszywej recepty na lek Arthrotec,
50 mg + 0,2 mg, tabl., op. a 20 tabl. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Będzinie. Na
recepcie w miejscu Lekarz widniało Krzysztof Marian Lubecki, PWZ 4284632. Apteka
poinformowała, iż złożyła zawiadomienie w powyższej sprawie na policję.

UWAGA - fałszywe recepty na Sedam 3mg, Sedam 6mg, Relanium 5mg, Clonazepam 2 mg,
Lorafen 2,5mg, Alprox 1 mg, Ketrel 100 mg

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 31
stycznia 2020 r. powziął informację o realizacji 6 i próbie realizacji 2 sfałszowanych recept
na leki: Sedam 3mg, Sedam 6mg, Relanium 5mg, Clonazepam 2 mg, Lorafen 2,5mg,
Alprox 1 mg, Ketrel 100 mg. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Tarnowskich Górach. Na
receptach oznakowanych „pro familiae”, w miejscu świadczeniodawcy widniało albo
„Zespół Gabinetów Lekarskich „Medical-Vita” ul. Klonowa 23, 25-553 Kielce”, albo
„Centrum Medyczne SANITAS ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin”, a w miejscu lekarz widniało
albo „Anna Dworakowska psychiatra, internista 1062981” albo „lek. Renata Szram
psychiatra, internista 7172060”. Apteka zgłosiła sprawę do lekarzy – nie pracują w ww.
miejscach – oraz na policję.
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