
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

    RODÁK informuje, vydanie č. 1. 2022 

Už krátko po uvedení na trh začali byť spomínané liečiva  
spájané so zvýšeným rizikom infarktu. Liečiva Vioxx 
(MERCK) a Bextra (Pfizer) spoločnosti z trhu stiahli,  
boli obvinení z bagatelizovania vedľajších účinkov,  
propagácie na neschválené použitie...  
 
Spoločnosť Merck urovnala žaloby bez priznania viny  
sumou 4,85 miliardy dolárov *14+. 
  
Spoločnosť Pfizer urovnala žaloby mimosúdnou cestou  
sumou 2,3 miliardy dolárov. Medzi liekmi spojené 
s obžalobou Pfizeru boli okrem lieku Bextra aj liečiva 
Geodon, Zyvox, Lyrica [15]. „V spoločnosti Pfizer sa odo 
mňa očakávalo zvýšenie ziskov za každú cenu, aj keď 
predaj znamenal ohrozenie životov.“ John Kopchinski  
bývalý obchodný zástupca spoločnosti Pfizer, informátor 
a svedok na súde 16]. 
 
 
 

*1+ PNAS: Media’s role in broadcasting acute stress following the Boston Marathon bombings, *2+ ScienceDaily: Stress levels linked to risk 
of liver disease death, study shows, [3] PubMed.gov: Shinrin-Yoku (Forest Bathing) and Nature Therapy: A State-of-the-Art Review , [4] Dr. 
Qing Li: ŠINRIN'JOKU, *5+ Science: The ‘very, very bad look' of remdesivir, the first FDA-approved COVID-19 drug, [6] medRxiv: Repurposed 
antiviral drugs for COVID-19-interim WHO SOLIDARITY trial results, [7] WHO recommends against the use of remdesivir in COVID-19 
patients, *8+ Gilead Statement on Veklury® (Remdesivir) and the SARS-CoV-2 Omicron Variant, [9] NEJM: Compassionate Use of Remdesivir 
for Patients with Severe Covid-19, [10] ZENODO: COVID-19, SARS AND BATS CORONAVIRUSES GENOMES PECULIAR HOMOLOGOUS RNA 
SEQUENCES, *11+ FranceSoir: Le défi de la vérité, *12+ ISRAEL 21c: Antibodies perform best after Covid infection, not vaccine, [13] AHRP: 
Anesthesiologist who Committed Major Fraud Claims Bipolar Defense, [14] drugwatsch: Vioxx Lawsuits,  [15] The Guardian: Pfizer drug 
breach ends in biggest US crime fine, [16] Settlement Agreement - Department of Justice John Kopchinski v. Pfizer 
 

 

 
 

Liečba miliónov pacientov na celom svete, bola ovply-
vnená falošnými štúdiami, uznávaného  anestéziológa 
Dr. Scott S. Reubena, ktoré viedli k používaniu novej 
generácie potenciálne nebezpečných liekov. Výsledky 
jeho štúdií sa objavovali vo vedeckých časopisoch, 
učebniciach, praktických usmerneniach. Farmaceutické 
spoločnosti organizovali vzdelávacie programy  
a sympóziá, kde odporúčali používať novú generáciu 
liekov na tlmenie pooperačnej bolesti. Podľa série 
navrhnutých, dvojito zaslepených placebom 
kontrolovaných štúdií, malo používanie analgetík  
ako: Celebrex, Bextra (Pfizer) a Vioxx (Merck) 
dramaticky zlepšiť zvládanie bolesti u pacientov 
podstupujúcich operáciu kĺbovej náhrady.  
 
Náhodný audit bol spúšťačom odhalenia veľkého pod- 
vodníka. 21 Reubenových štúdií bolo čistou fikciou *13+.  
Prečo trvalo odhalenie jeho podvodov až 12 rokov?  
Baystate (medicínsky komplex), v ktorom Dr. Reuben  
pôsobil ako anestéziológ, publikuje každoročne asi 200  
štúdií, z ktorých bola v tej dobe miera auditu iba 5%.  
Recenzovaný postup prezentovaný ako zlatý  
štandard vydavateľského sveta, zlyhal.  
 
Scott Reuben sa k podvodom priznal a bol odsúdený.  
Je nutné podotknúť, že famaceutické spoločnosti  
sa od podvodných aktivít Dr. Reubena dištancovali.  
Ale taktiež si treba položiť otázku. Kto mal zo sfal- 
šovaných štúdií profit v podobe miliardových tržieb? 
 

„Zlatý štandard“ 

Jedni vnímajú svoju prácu ako poslanie, iní podľahli chamtivosti, ktorá infikovala mnoho aktivít lekárskeho výskumu. 
Známe - „Dôveruj, ale preveruj“ platí v tomto odvetví priemyslu dvojnásobne – ide totiž o zdravie. 

 

 

V marci 2021 upozorňoval na závažné, život ohrozujúce reakcie po očkovaní  
látkami COVID-19, ako je anafylaktický šok, ťažké alergie či autoimunitné reakcie. 
Očkovanie počas pandémie novým druhom očkovacích látok je „strategická 
chyba, ktorá ovplyvňuje budúcnosť ľudstva... „Čo by som dnes povedal mladým 
ľuďom? Musíte konať, každý jeden z vás, a nájsť pravdu skrytú za klamstvami. 
Nech žije sloboda!" „História ukáže pravdu.“ Luc Montagnier [11]. 
  
Únik vírusu z laboratória bol považovaný za konšpiráciu, v súčasnosti sa táto 
možnosť pripúšťa. Lekári, ktorí tvrdili, že po prekonaní ochorenia sa v tele 
vytvoria podstatne lepšie a trvácnejšie protilátky, ako po očkovaní, boli 
konšpirátori - konšpirácie sa napĺňajú *12+. Očkovaní nemali byť prenášatelia 
vírusu, mali byť chránení pred ťažkým priebehom, hospitalizáciou či úmrtím - 
očkovaní môžu prenášať vírus, byť hospitalizovaní, mať ťažký priebeh a na 
ochorenie COVID-19 aj zomrieť.  
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