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w_schenk100.html ;
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Két tényfeltáró újságíró leleplező könyvet írt a citosztatikumokkal való
ellátásról. „A rákmaffia. Lelkiismeretlen játszma a betegek életével” című
könyv bemutatásra 2017 novemberében került sor. A szerzők feltárták a
gyógyszerészek illegális üzelmeit, egyebek között rejtett kamerás felvételt
készítettek arról, amikor egy gyógyszerész meg akart vesztegetni egy
onkológust. A fülszöveg szerint a német egészségügyben egyetlen területen
sem uralkodik olyan gátlástalanság, mint a rákellenes gyógyszerekkel való
ellátásban.
Egy citosztatikumokat forgalmazó gyógyszertár azonnal be is perelte a
szerzőket a könyv egyes kitételei miatt, a Landgericht Hamburg pedig
gyorsított eljárásban részben igazat is adott neki (ügyiratszám: 324 O
598/17).
Ezzel kapcsolatban a kiadó nyilatkozatot tett közzé, amelyben
hangsúlyozza, hogy a bíróság nem tiltotta be a könyvet. A nyomtatott
verzió továbbra is árusítható, a digitális verzióból pedig el kellett távolítani

néhány passzust. Az ítélet a könyv egyes állításaira, nem annak teljes
tartalmára vonatkozik.
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A bottropi eset
Peter S. (47 éves) gyógyszerésznek 2017. november 13-án meg kellett
jelennie a Landgericht Essen előtt. Az ügyészségi vizsgálat szerint a
bottropi gyógyszerész éveken keresztül pancsolta a rákellenes
gyógyszereket. Csupán 2012 eleje és 2016 vége között a kiadott
gyógyszerekben 62.000 alkalommal tudatosan alulméretezte a hatóanyagot,
hogy növelje nyereségét. A drága, a valóságban azonban értéktelen
gyógyszerek sok pénzt hoztak a gyógyszerésznek – így csaknem 56 millió
EUR veszteséget okozott a betegpénztáraknak.
Az egyik felperes ügyvédje Angela Merkel szövetségi kancellár, vagy a
kancellári hivatal képviselőjének tanúként való beidézését is követelte,
mivel a kancellári hivatal igen gyorsan, tehát a tények ismeretében, avatott
választ adott beadványára. A bíró azonban elutasította a felvetést.

