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Uveďte konkrétní jména provozovatelů lékáren, v jejichž zájmu bráníte zákazu reexportu léků z ČR, žádají místopředsedkyni vlády K. Peake představitelé Grémia majitelů lékáren


Praha, 2. září 2012: V rámci Zpráv FTV Prima vysílaných v pátek 31. 08. 2012 od 18:55 hod. uvedla místopředsedkyně vlády Karolina Peake, že na zasedání vlády vyškrtla z navrhované novely zákona o léčivech odstavec o opatření proti reexportu léků z ČR proto, že „opatření, se kterým ministr Heger přišel, znamenalo v podstatě likvidaci pro celou řadu lékáren, které jsou právě z další distribuce živy“. Karolina Peake „s lékárnami, které jsou zároveň distributory, údajně hovořila a chce je dál podporovat v tom, aby levné české léky dál za draho prodávaly třeba Němcům. Povinnost hlásit kolik léků vyvezou, a kolik prodají zde, by je prý znevýhodnilo před velkými distributory“.

Vzhledem k tomu, že se v krátké době jedná už o druhé mediální vystoupení místopředsedkyně vlády, ve kterém naznačuje, že reexporty léků z ČR jsou zájmem a praxí lékáren, představitelé Grémia majitelů lékáren, sdružení provozovatelů neřetězcových lékáren v ČR opakovaně veřejně žádají místopředsedkyni vlády, aby zveřejnila konkrétní provozovatele, příp. lékárny, se kterými o této věci mluvila, které „jsou právě z další distribuce živy“, které „přežívají jenom díky právu nejen léky prodávat, ale i distribuovat dál“, a které by „opatření navrhované ministrem zdravotnictví zlikvidovalo“ (citace K. Peake z článku Na Čechy nezbývají léky. Paragraf, který to měl změnit, vyřadila Peake, www.iDNES.cz, 31. 08. ´12, 7:20).

„Pro nás jako pro provozovatele lékáren a lékárníky je naprosto nepřijatelné, aby místopředsedkyně vlády bez konkrétních údajů vyvolávala ve veřejnosti dojem, že reexporty léků z ČR včetně jejich negativních dopadů na naše pacienty jsou snad našim zájmem a zdrojem příjmů,“ říká Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren.

A pokračuje: „Paní místopředsedkyni vlády nerozumím. Vzhledem k tomu, že o reexportech léků zatím nejednala ani s představiteli České lékárnické komory, ani s námi jako zástupci provozovatelů a současně nechce uvést jména  lékárníků, na jejichž názory se odvolává, neumím si představit, co svými prohlášeními sleduje a v zájmu koho brání zákazu reexportu léků z ČR. Rozhodně to není v zájmu ani českých lékáren, ani českých pacientů!“

„Pokud si nemám myslet, že místopředsedkyně vlády pro boj proti korupci je pod vlivem zájmových lobby, měla by uvést konkrétní jména konkrétních provozovatelů lékáren, na jejichž zájmy se veřejně odvolává v otázce zákazu reexportu léků z ČR,“ uzavírá Marek Hampel.
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