
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

Zdzis³awa Pupê i Wojciecha Skurkiewicza
na 83. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister
Pragnê podziêkowaæ pani minister zdrowia za szybk¹ i rzeczow¹ odpowiedŸ z dnia 30 wrzeœnia br.

(znak MZ-PLO-460-9945-271/KB/11), jak¹ otrzyma³em w odpowiedzi na moje oraz panów senatorów
Macieja Klimy i Wojciecha Skurkiewicza oœwiadczenie z³o¿one na 82. posiedzeniu Senatu w dniu 5 sier-
pnia br. dotycz¹ce trudnej sytuacji w³aœcicieli aptek prowadzonych przez magistrów farmacji.

Treœæ odpowiedzi wskazuje, ¿e Pani Minister zna sprawê. Jednak¿e w imieniu aptekarzy wojewódz-
twa ³ódzkiego i nie tylko, reprezentuj¹cych niewielkie apteki prowadzone przez samych farmaceutów,
uprzejmie prosimy Pani¹ Minister o przes³anie stanowiska resortu, którym pani kieruje, w zakresie
spraw, pytañ oraz postulatów zg³oszonych w oœwiadczeniu z³o¿onym na 82. posiedzeniu Senatu,
nr BPS/DSK-043-3971/11, bowiem w ¿adnej odpowiedzi udzielonej przez Pani¹ Minister na moje oœ-
wiadczenia (z 77. i 82. posiedzenia Senatu) nie znalaz³em odpowiedzi na pytania w nich postawione. Po-
nownie wiêc uprzejmie proszê Pani¹ Minister o udzielenie odpowiedzi.

W za³¹czeniu do oœwiadczenia przekazujemy kserokopie paragonów i faktur przekazanych przez œro-
dowisko aptekarzy. Po zapoznaniu siê z nimi ewidentnie widaæ ogromne zagro¿enie ze strony wielkich
sieci farmaceutycznych dla istnienia w Polsce ma³ych aptek. Ca³¹ sprawê opisywa³em w oœwiadczeniu
z dnia 5 sierpnia br. Nale¿y podkreœliæ, i¿ apteki sieciowe, wykorzystuj¹c wci¹¿ obowi¹zuj¹c¹ wadliw¹
ustawê refundacyjn¹ z maksymaln¹ cen¹ urzêdow¹, bezlitoœnie drenuj¹ bud¿et NFZ i stosuj¹ dumping
cenowy wobec swojej konkurencji, czyli ma³ych, pojedynczych aptek rodzinnych. Przyk³ady: za³¹czone
paragony za insuliny z apteki „Nova” w Sandomierzu. „Dobroczyñca” (Robin Hood czy te¿ Janosik), ap-
teka sieciowa „Nova”, rozdaje „biednym” insuliny i inne leki refundowane „prawie za darmo”, po czym
naci¹ga „bogatych” (a w zasadzie tych samych „biednych”, czyli podatników) na nieuzasadnion¹, wygó-
rowan¹ do przesady refundacjê.

Pani Minister, prosimy o wyjaœnienie dlaczego tak siê dzieje. Czemu resort zdrowia nie reaguje na
protesty œrodowiska aptekarzy? W za³¹czeniu przesy³amy ponadto spostrze¿enia œrodowiska aptekarzy
odnoœnie do opisanego procederu.

Uprzejmie prosimy Pani¹ Minister o przedstawienie stanowiska w zakresie postulatów œrodowiska
aptekarzy oraz o rozwa¿enie podjêcia interwencji w powy¿szej sprawie.
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