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a Speroffom), Horwitz a Boman zostali na základnom  
vedeckom rukopise.“ Na otázku, či je možné opätovne  
použiť predtým objednané dokumenty, Gerald Burr                     
zo spoločnosti Wyeth napísal: „Nemôžete na článok  
uviesť iné meno, ale môžete plagiovať spôsobom, akým  
sme to robili, keď sme písali práce na vysokej škole.“ 
 
Spoločnosť Pfizer (firma Wyeth sa stala jej súčasťou  
v roku 2009) vyčlenila približne 1,2 miliardy dolárov  
na urovnanie súdnych sporov v kauze Prempro *13+.  
 
Článku, pod ktorým je uvedený ako autor lekár, bude  
čitateľ dôverovať viac, ako tomu, pod ktorým je uvedená  
farmaceutická firma. Farmaceutické spoločnosti si to  
uvedomujú, preto využívajú tzv. ghostwriting, ktorého  
používanie v medicínskom prostredí považuje mnoho  
lekárov za neetické. Iní ho zjemňujúco označujú ako 
„redakčná pomoc“ *14+. 
 
 
 
 

[1] medRxiv: Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, [2] ISRAEL21c: 
Antibodies perform best after Covid infection, not vaccine, [3] THE TIMES OF ISRAEL: Israeli study offers strongest proof yet of vitamin D’s power  
to fight COVID, [4]  PMC: Vitamin D: The “sunshine” vitamin, *5+  NIH: Vitamin C - Health Professional, [6]  The Journal of Nutrition: Zinc-Altered 
Immune function, *7+ MUDr. Juraj Mesík 14.11.2020 Návrh opatrení na zníženie zdravotných a ekonomických dopadov pandémie COVID 19, [8] 
Zdravotnícke noviny 11. Jún 2015 č.23, *9+ UD ZS: Tlačová správa – Úrad začal preverovať lekárov...,  *10+ 40 plus: Ján Lakota: Táto vakcína je veľká 
neznáma a nevieme, čo sa s človekom v priebehu mesiacov udeje, *11+ Za deti: VÝZVA NA DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE ĽUDSKO-PRÁVNYCH 
ŠTANDARDOV PRI OČKOVANÍ PROTI COVID-19 S OSOBITNÝM DÔRAZOM NA OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE, *12+ RTVS: Skupina vedcov a lekárov  
sa pre očkovanie proti covidu obrátila na tribunál v Haagu, [13] Fierce Pharma: Pfizer expects to wrap up Prempro suits for $1.2B total,  
*14+ PMC: The Haunting of Medical Journals: How Ghostwriting Sold “HRT” 
 

 

 
 

 Súdny spor z roku 2010, v ktorom proti spoločnosti  
Wyeth podalo viac ako 14-tisíc žien žalobu v súvislosti  
so vznikom rakoviny prsníka počas užívania menopau- 
zálnej hormonálnej terapie (HT) Prempro, odhalil,  
ako farmaceutické spoločnosti propagujú lieky. 
  
Spoločnosť Wyeth si najímala firmy (najužšie spolu- 
pracovala s firmou DesignWrite) na vytváranie pro- 
pagačných článkov (ghostwriting), potom oslovili  
významných lekárov, aby za určitú províziu pripojili  
svoje mená k týmto vopred napísaným prácam 
a vydávali sa za autorov – pritom ich podiel na článku  
bol minimálny alebo žiadny. Články boli publikované  
v mnohých vedeckých časopisoch, čím mohli ovplyv- 
niť spôsob liečby lekárov po celom svete. V publiká- 
ciách boli propagované nepreukázané výhody HT ako:  
prevencia kardiovaskulárnych ochorení, mŕtvice, de- 
mencie (neskoršie analýzy odhalili, že HT riziko demen- 
cie zvyšuje), nežiaduce účinky sa bagatelizovali. 
 
Keď bola zverejnená štúdia, ktorá nenašla dôkaz o kar- 
diovaskulárnom prínose HT, propagácia sa zamerala na  
nepodložené tvrdenia o tom, že HT zvyšuje obsah kola-
génu, hrúbku a elasticitu pokožky či zlepšuje sexuálny 
život. Po zverejnení rozsiahlej štúdie, ktorá spájala HT 
so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, sa objavilo 
množstvo článkov, ktoré sa snažili štúdiu zdiskreditovať. 
 
Spôsob, akým sa manipulovalo nielen s textom, ale aj  
s „autorstvom“ článkov, dokazuje samotná komunikácia  
DisignWrite. „Presunul som Dr. Creasmana ako autora  
do článku o pacientoch (s Blackwoodom, Weissom 

„Pisatel  duch“ 

Aby každé očkovanie vykonával lekár, ktorý by pred podaním očkovacej látky  
pacienta riadne vyšetril a dôsledne sa oboznámil so zdravotnou dokumentáciou  
pacienta... informoval pacienta o všetkých známych nežiaducich účinkoch  
vakcíny, ktorá mu je podávaná, ako aj o alternatívach liečby, a o tom, či je  
podanie vakcíny pre neho vhodné, a to zrozumiteľným spôsobom [11].  
 
Takisto podporil podnet, ktorý podala v roku 2021 skupina slovenských, českých,  
anglických a francúzskych právnikov, vedcov a lekárov na Medzinárodný trestný  
súd za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov na ľuďoch. Podanie  
vo veci zločinov proti ľudskosti podporil aj francúzsky virológ, nositeľ Nobelovej  
ceny za fyziológiu a medicínu, Luc Montagnier (1932 – 2022) [12]. 
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