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Forrás Internet-helye:
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/08/29/wie-die-mafiaitaliens-klinikapotheken-ausraeumt-und-illegale-haendler-versorgt/chapter:all ;
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/08/27/news/le-mafie-in-farmacia-cosi-iclan-si-arricchiscono-con-furto-e-spaccio-di-medicine-1.326134 ;
2018-ban két nagy gyógyszerbotrány borzolta a kedélyeket: egy gyógyszerhamisítási
(Valsartan) és egy gyógyszerlopási (Lunapharm) ügy.
A brandenburgi Lunapharm gyógyszerkereskedelmi cég éveken keresztül lopott
rákellenes gyógyszereket importált Görögországból. Az alacsony létszámmal
rendelkező brandenburgi gyógyszerhatóság képtelen volt követni a fejleményeket,
ráadásul hatásköreit is ide-oda tologatták. Ez tette lehetővé, hogy jóllehet már 2016ban jelzések érkeztek az illegális gyógyszerkereskedelemről, a cég még 2018 nyarán is
folytatta üzelmeit.
Az Universitá di Milano és az Universitá di Trento gyógyszerlopásokról szóló
tanulmánya a 2006 és 2014 közötti időszakra terjedt ki. Az adatok szerint a kórházi
gyógyszertárakban elkövetett lopások száma elsősorban 2013-ban és 2014-ben
növekedett erőteljesen. 2012-ben még mindössze 20, 2014-ben 110 kórházi
gyógyszertárból loptak gyógyszereket. Átlagosan minden tízedik olasz kórházi
gyógyszertárat kifosztottak.
Olasz kórházi gyógyszertárakban 2011 és 2014 között elkövetett lopások száma



A lopott gyógyszerek összértéke meghaladja a 22 millió EUR-t, ami lopásonként
250.000 EUR-t jelent. 52 esetben rákellenes gyógyszert loptak. Az
immunszuppresszánsok csak harmadik helyen állnak, magas áruk miatt azonban
értékük alig marad el a rákellenes gyógyszerekétől. A lopások felét DélOlaszországban, Nápoly környékén és Apuliában követték el. A betörők alig hagytak
nyomokat, feltehetően összejátszottak a kórházi személyzettel.
A tanulmány szerzői a herceptin útját követve rekonstruálták a lopott holmi
vándorlását. Az áru illegális kereskedők közvetítésével Kelet-Európába vagy
Görögországba került. Itt újracímkézték és legális gyógyszernagykereskedőknek adták
el, akik aztán olyan helyekre irányították azt, ahol ára magasabb, mint Olaszországban
– pl. Németországba, Hollandiába, Finnországba, Nagy-Britanniába, Spanyolországba,
Portugáliába. Egy másik lehetőség, hogy a lopott árut olaszországi nagykereskedők és
gyógyszertárak vásárolták fel, amelyet aztán más országokban magasabb áron
árusítottak.
Illegális gyógyszerkereskedelmi hálózat Európában



Azok az országok, ahonnan gyógyszert lopnak; Azok az országok, ahol az érintett
gyógyszernagykereskedőket regisztrálták; Azok az országok, ahol a legális piacon lopott
gyógyszert találtak.

Az Olasz Gyógyszerügyi Ügynökség (Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA) már
2014. óta vizsgálódik a tömeges herceptin-lopások ügyében. Akkor egy NagyBritannia érintésével Németországba irányított szállítást vizsgáltak. Az olaszok akkor
európai vizsgálatot kezdeményeztek, amelyben a Paul-Ehrlich-Institut és az Európai
Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency – EMA) is részt vett.
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