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Myśli miesiąca:                                    "Lekarze - specjaliści są po to, aby rodziny miały satysfakcję,
że nieboszczyk umarł całkowicie wykurowany."

???

Szanowne koleżanki, koledzy,
na początku lutego mile zaskoczył mnie kolega Piotr Paszek. Zaproponował mi spotkanie, na
którym  rozmawialiśmy  nad  uatrakcyjnieniem  działalności  PTM.  Wspólnie  doszliśmy  do
wniosku, że dobrze by było rozszerzyć naszą wiedzę o tematy bardziej ogólne a równocześnie
przydatne dla każdego z nas w naszym codziennym życiu. I tak na najbliższym spotkaniu
chcemy podzielić się z Wami tym, jak zadbać i wzmocnić swój układ odpornościowy. 
Zapraszamy do podzielenia się z nami z Waszymi osobistymi doświadczeniami. 
Mam nadzieję, że sprawy te zainteresują również kolegów, którzy do tej pory nie brali udziału
w naszych  spotkaniach  i  tych,  co  do  tej  pory  w  ogóle  nie  zaszczycili  naszych  spotkań.
Oczywiście  tradycyjnie  zapraszamy  wszystkich  naszych  sympatyków  i  przyjaciół  spoza
branży medyczno-farmaceutycznej. 
Na kolejnych spotkaniach możemy porozmawiać na przykład: 
Skąd  wiadomo,  czy  dany  zestaw objawów ma  przyczynę  zakaźną?  Jak  wiążą  się  z  tym
postulaty Roberta Kocha, jednego z twórców bakteriologii?
Jakie są ogólne zasady prewencji i leczenia wielu chorób przewlekłych.

26.02.2022 Józef Słowik

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM,

4 marca 2022, o godzinie 17,00,
w Rybim Domu, Kocobędz - Podobora 

na spotkanie dyskusyjne przy okrągłym stole.
Spróbujemy wspólnie porozmawiać o tym:

Jak wzmocnić działanie naszego układu odpornościowego, możliwościach zapobiegania 
chorobom wirusowym, bakteryjnym czy onkologicznym. Jak poznać, że ktoś ma osłabiony 
immunitet.
Co sobie wyobrażamy pod pojęciem zdrowy styl życia.
Dyskusję poprowadzi kolega MUDr Piotr Paszek

Prosimy o zgłoszenie udziału w tym spotkaniu.
Swój  udział  zgłaszajcie  jak  najszybciej,  najlepiej  formą  poczty  elektronicznej  pod  adres
ptmrc@atlas.cz lub SMS-em pod numer 603 744 575 
Wasze zgłoszenie bardzo ułatwi organizatorom organizację spotkania. 
Mamy nadzieję,  że  po spotkaniu zafundujecie  sobie  dobrą kolację (pomożecie  w ten
sposób przynajmniej częściowo pokryć koszty wynajmu sali).

Serdecznie zapraszamy!!!
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Sprawy organizacyjne
Składka członkowska na rok 2022 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można
uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM   2701840036/2010, FIO Banka.
Jako symbol zmienny (variabilní symbol) prosimy podać datę urodzenia w formacie DD
MM RRRR – dzień-miesiąc-rok! PROSIMY o aktualizacje danych kontaktowych – zmiany
adresu,  adresu  poczty  elektronicznej  itp.!  Formularz  jest  dostępny  na  naszej  stronie
www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz. Prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres
ptmrc@atlas.cz, lub listownie na adres PTM w RC, 737 01 Český Těšín, ul. Hrabinská 458/33

Po drugiej stronie lustra.
Największe grzywny zapłacone przez firmy farmaceutyczne w historii USA

Jeśli firma farmaceutyczna zacznie promować lek na coś, na co nie wyraziła zgody agencja
FDA, może wpaść w poważne kłopoty.

W roku 2009 firma Pfizer zgodziła się zapłacić 2,3 miliarda dolarów kary za nielegalną
promocję niektórych leków. W tamtym czasie była to największa w historii ugoda dotycząca
oszustw związanych z opieką zdrowotną.

W roku  2012  gigant  na  rynku  leków  firma  GlaxoSmithKline  (GSK)  musiała  zapłacić
3  miliardy  dolarów  kary  za  bezprawną  promocję  leków,  takich  jak  Paxil  i  Wellbutrin,
w zastosowaniach, które nie zostały zatwierdzone przez FDA. Jednak firma Pfizer nadal jest
rekordzistą pod względem największej grzywny w historii.

GSK miała kłopoty z powodu promowania przez nią antydepresantu Paxil do stosowania
przez pacjentów w wieku poniżej 18 lat, mimo iż nie uzyskała zgody FDA na stosowanie go
w pediatrii. GSK miała też kłopoty z powodu promowania Wellbutrinu jako środka na utratę
wagi,  leczenie  dysfunkcji  seksualnych,  uzależnień  od  substancji  i  leczenie  zespołu
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), mimo iż FDA zatwierdziła go
tylko  do  leczenia  poważnych  zaburzeń  depresyjnych.  Oprócz  przyznania  się  do  pięciu
zarzutów kryminalnych i otrzymania grzywny w wysokości około 1 miliarda dolarów GSK
została również pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej za:

• Promowanie leków Paxil, Wellbutrin, Advair, Lamictal i Zofran do zastosowań, na które
nie miała zezwolenia.

• Płacenie  łapówek  lekarzom  za  przepisywanie  powyższych  leków  oraz  leków  Imitrex,
Lotronex, Flovent i Valtrex.

• Głoszenie fałszywych i wprowadzających w błąd stwierdzeń dotyczących bezpieczeństwa
leku na cukrzycę Avandia.

• Fałszywe podawanie najlepszych cen i zaniżanie należnych rabatów w ramach programu
Medicaid Drug Rebate Program.

W ramach ugody Pfizera z  roku 2009 firma ta musiała zapłacić grzywnę w wysokości
1,195 miliarda dolarów, a jej  spółka zależna Pharmacia & Upjohn Company Inc.  dołożyć
105 milionów dolarów, co dało łączną sumę 1,3 miliarda dolarów. To wciąż największa kara
za działalność o  charakterze kryminalnym, jaką kiedykolwiek nałożono w USA.
Według  Departamentu  Sprawiedliwości  Pfizer  przyznał  się  do  popełnienia  przestępstwa
w  postaci  naruszenia  postanowień  ustawy  o  żywności,  lekach  i kosmetykach  poprzez
niewłaściwe oznakowanie przeciwzapalnego leku Bextra i promowanie go do zastosowań, na
które FDA „nie zezwoliła ze względów bezpieczeństwa".

Firma Pfizer zapłaciła także 1 miliard dolarów, aby zadośćuczynić zarzutom postawionym
w oparciu o ustawę o fałszywych roszczeniach z powodu nielegalnego promowania czterech
leków:  przeciwpsychotycznej  Bextry,  Geodonu,  antybiotyku  Zyvox  i  leku
przeciwpadaczkowego  Lyrica.  W  ugodzie  podano,  że  firma  Pfizer  płaciła  łapówki
świadczeniodawcom opieki zdrowotnej, aby zachęcić ich do przepisywania jej leków.

(Źródło: MarketRealist.com, 26 sierpnia 2021, https://is.gd/rmw8CQ)
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