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INFORMACJA PRASOWA

Dziewięciu lekarzy i przedstawicielka firmy farmaceutycznej oskarżeni
o przestępstwa łapownictwa
Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu Rejonowego dla Łodzi
– Widzewa w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 9 lekarzom oraz menedżerce
regionalnej jednej z firm farmaceutycznych oskarżając ich o przestępstwa
łapownictwa. Zarzuty dotyczą przyjmowania – w przypadku przedstawicielki
firmy farmaceutycznej wręczania – korzyści majątkowych, w zamian za
przychylność i wypisywanie recept na leki promowane przez koncern.
Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności wymiarze do lat 8.
Śledztwo w tej sprawie zainicjowane zostało zawiadomieniem o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa, złożonym przez pracowników firmy farmaceutycznej
w związku z wymaganiami co do metod, które przyczynić się miały do wzrostu
sprzedaży, których od zespołu składającego się z przedstawicieli naukowych
oczekiwała menedżerka regionalna właściwa dla województwa łódzkiego, a które
zdaniem składających zawiadomienie wyczerpywały znamiona przestępstw oszustwa.
Narzucona praktyka miała sprowadzać się do wyszukiwania lekarzy o specjalności
alergolog – pumunolog, którzy w miejscu swojej pracy, dla kogokolwiek np. dla
pielęgniarek wygłaszałby wykład „ poranek” , który by go zbytnio nie obciążał,
a dotyczyłby dowolnych produktów firmy farmaceutycznej. W zamian za
przyrzeczone z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie

500 zł. lekarz miał się

zobowiązać do wypisania recept na 130n opakowań leku Vizendo.
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Kolejne stwierdzone nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym odnotowane
zostały przy realizacji na terenie województwa łódzkiego programu edukacyjne o
nazwie PATRON. Jego oficjalnym celem było poszerzenie diagnostyki i opieki nad
pacjentami chorymi na astmę i POCHP. Firma bezpłatnie użyczała przychodniom
sprzęt diagnostyczny, który miał poszerzyć diagnostykę tych chorób układu
oddechowego. Liczono, że może to wpłynąć na wzrost sprzedaży farmaceutyków
koncernu. Początkowo przeprowadzanie badań zlecano pielęgniarkom, jednakże nie
przyczyniło się to poprawy efektów sprzedażowych. Oferty dotyczące zawierania
odpłatnych umów przekierunkowane zostały do lekarzy. Podpisywane przez nich
umowy zlecenia dotyczyły szkolenia grup pacjentów w zakresie diagnozowania,
zapobiegania i leczenia astmy i POCHP. Za każdorazowe przeprowadzenie szkolenia
lekarz miał otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 500 zł. Weryfikacja faktu odbycia
szkolenia miała się odbywać poprzez złożenie przez lekarza oświadczenia, że
szkolenie się odbyło. Sformułowane w kacie oskarżenia zarzuty, dotyczą ustalonych
sytuacji, w których wypłacono lekarzom pieniądze, a szkolenia nie miały miejsca, w
dokumentach

zaś

potwierdzono

nieprawdę,

co

do

faktu

ich

rzekomego

przeprowadzenia. Tego typu sytuacjom sprzyjała stosowana procedura, która
wyglądała w ten sposób, że w momencie zawierania umów lekarze jednocześnie
podpisywali dokumenty potwierdzające fakt przeprowadzenia szkolenia, wystawiali
rachunek oraz przekazywali informacje niezbędne do dokonania przelewu. Jak
ustalono, takie rozwiązania traktowano jako zakamuflowaną formę łapówki, wręczanej
za wystawienie w ciągu miesiąca recept na lek Seretide dla 20 nowych pacjentów. Po
reakcji przedstawicieli medycznych z teren województwa łódzkiego na zauważane
nieprawidłowości, w maju 2012r. zawieszono realizację programu PATRON.
Sformułowane w akcie oskarżenia zarzuty, związane są w głównej mierze
z korumpowaniem lekarzy kilku placówek z Łodzi i innych miejscowości
województwa łódzkiego, w celu zwiększenia sprzedaży leków refundowanych,
produkowanych przez koncern o nazwie Seretide i Vizendo . Łączą się one zasadniczo
z sytuacjami, w których lekarzom przekazano pieniądze za przepisywanie leków, a
poranki lub szkolenia nie zostały przeprowadzone. W jednostkowych przypadkach
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dotyczą one finansowania, w zamian za przychylność, kosztów pobytu na
zagranicznych

kongresach

i

wręczania

korzyści

majątkowych

w dłuższym przedziale czasowym tj. od 2005r. w zamian za zobowiązanie się do
przepisywania innych leków oferowanych przez koncern farmaceutyczny.
Łącznie 35 – letniej menedżerce zarzucono 9 przestępstw, dotyczących korzyści
w łącznej kwocie nie mniejszej niż 11 900 zł.

Zarzuty sformułowane wobec

poszczególnych lekarzy łączą się natomiast z korzyściami w kwotach łącznych od
1000 zł do 27 200 zł. Wśród nich jest 7 kobiet i 2 mężczyzn.
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