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Tisková zpráva

Lékárny Dr.Max se pokouší korumpovat lékaře
Praha, 25. dubna 2012 – Lékařům jsou v těchto dnech doručovány dopisy
s korupční nabídkou. Pod dopisy jsou podepsány lékárny Dr.Max, ačkoliv v České
republice neexistuje žádný subjekt tohoto názvu. Lze se pouze domýšlet,
že pravým původcem těchto dopisů je společnost Česká lékárna a.s.
Česká lékárnická komora varuje lékaře před využitím nabídky, která
se v dopisech skrývá. Nejde totiž o nic menšího, než o nabízení úplatků ve formě
slev za to, že bude lékař nutit své pacienty k návštěvě právě lékáren Dr.Max.
„Takovou nabídku nelze z mého pohledu charakterizovat jinak, než jako
evidentní porušení stavovských předpisů lékárníků i lékařů. Dohoda lékárny
s lékařem, aby lékař za úplatek přiměl pacienty navštívit konkrétní lékárnu,
je nepřijatelná. Ani lékárník a ani lékař nemají právo kvůli svému prospěchu upřít
pacientovi svobodnou volbu lékárny, kterou považuje za nejlepší. Zdaleka
to přitom nemusí být právě lékárna vnucená lékařem. Všichni přitom víme,
že většina pacientů si nedovolí jít proti vůli svého lékaře. Lékárník, který se podílí
na směrování pacienta od lékaře do lékárny porušuje etický kodex komory,“ říká
prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba.
Součástí dopisu lékařům jsou také další výhody vyvolávající falešný dojem,
že jich lze dosáhnout jen v lékárnách Dr.Max - zejména profesionální
a individuální přístup k pacientům a kontinuálně edukovaný odborný personál.
To je ovšem samozřejmostí v naprosté většině lékáren v České republice. Všichni
lékárníci se jako členové komory povinně celoživotně vzdělávají a ke svým
pacientům přistupují s odbornou péčí.
V dopise je také zmíněn tzv. běžný doplatek za určité léky v ostatních
lékárnách, který je údajně vždy vyšší, než doplatek v lékárnách Dr.Max.
„Ve skutečnosti však bývá situace zcela odlišná. Doplatky jsou v mnoha
lékárnách na stejné nebo dokonce nižší úrovni i bez jakýchkoli věrnostních karet.
Zmíněný seznam je tedy způsobilý diskreditovat v očích veřejnosti všechny
ostatní lékárny jako cenově méně výhodné. Ty mohou takové jednání právem
označit za klamavou reklamu,“ říká Lubomír Chudoba a dodává, „opět
se ukazuje, že by měly být doplatky u léků hrazených z prostředků veřejného
zdravotního pojištění stejné ve všech lékárnách, což potvrzují i opakované
průzkumy mezi pacienty.“
Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.
Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28 - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů
a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní
zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.
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