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  2018 בדצמבר 14-מ רויטרס של למאמר בנוגע העובדות

 

 

 Johnson & Johnson של התינוקות אבקת על סיפור פרסמה רויטרס ,2018 בדצמבר 14 שישי, ביום

 טלק. על המדע ואת שלנו הפעולות את שלנו, המוצר את ,J&J את מסולפת בצורה שהציגה (,J&J )להלן

 פוגעת הייתה שאחרת חיוני מידע בהסתרת מדויקים, לא דברים בהדפסת קוראיה את הטעתה רויטרס

 שגויות. שלה שהעובדות לה שהודיעו למרות זה מאמר פרסמה רויטרס שלו. בתזה

 

 הושמטו אשר הבאים דבריםה את שהוכיח מידע של משמעותיות כמויות לרויטרס הועברו הפרסום לפני

 הסופי: מהמאמר דבר של בסופו

 

 אלפי עשרות בקרב מחקרים לסרטן. גורמת ואינה בטוחה היא J&J של התינוקות אבקת .1

 לאסבסט. הקשורה כלשהי למחלה או לסרטן גורם אינו טלק כי מראים גברים ואלפי נשים

 אסבסט, נוכחות לגבי ושוב שוב נבדקה J&J של התינוקות אבקת שנים, עשרות במשך .2

 אסבסט. מכילה אינה שהיא ונמצא

3. J&J האמריקני והתרופות המזון מנהל עם מלאים ופתיחות פעולה בשיתוף פעלה (FDA) 

 .שנים עשרות במהלך ביקשו שהם המידע כל את להם וסיפקה אחרים, גלובליים ורגולטורים

 הרגולטורים לרשות העמדנו המעובד, והטלק קוסמטי לשימוש הטלק מקורות את גם

 כלשהו, דבר שהסתרנו לומר אסבסט. שום מצאו ולא שניהם את בדקו הרגולטורים לבדיקה.

 שקר. זה

 שרויטרס למרות הצער, למרבה שנים. במהלך פומבי באופן זמין היה רויטרס הסתמכה שעליו המידע

 עליהם. לדווח לא החליטה היא האלה המפורטות דותמהעוב רבות קיבלה

 

 .www.factsabouttalc.com בכתובת למצוא אפשר נוסף מידע העובדות. להלן

 

I. לסרטן. גורם אינו שטלק המראות מכריעות מדעיות מעובדות התעלם רויטרס של המאמר 

 

 הבריאות, בתחום ועצמאיים מובילים חוקרים ידי על שנערך והשקול הקריטי המדע על לדווח סירבה רויטרס

 ואינו בטוח הוא שהטלק למסקנה והגיעו קוסמטי לשימוש טלק מוצרי של המסרטנות ההשפעות את שבדקו

 למזותליומה. או השחלות לסרטן גורם

 

 שנערכו המדעיים המחקרים את הזכירה לא רויטרס השחלות. סרטן מחקרי 

 שום מראות שאינן מחקרים טלק, באבקת המשתמשות נשים אלפי עשרות קרבב

 השחלות. לסרטן מוגבר סיכון

http://www.factsabouttalc.com/
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 האחיות בריאות מחקר

 השתמשו 31,000 )מעל שנים 24 במהלך נשים 78,000 אחר עקב המחקר

 השחלות. לסרטן בסיכון כוללת עלייה שאין הראה המחקר בטלק(.

 (WHI) הנשים בריאות ביוזמת מחקר

 השתמשו 32,000 )מעל שנים 12 במהלך נשים 61,000 אחר עקב המחקר

 השחלות. לסרטן בסיכון כוללת עלייה שאין הראה המחקר בטלק(.

  האחיות מחקר

 בטלק(. השתמשו 5,500 )מעל שנים 6 במהלך נשים 41,000 אחר עקב המחקר

 השחלות. לסרטן בסיכון כוללת עלייה שאין הראה המחקר

 של לרפואה ביה"ס לרבות מוכרים במוסדות מדענים ידי על נערכו אלה מחקרים 

 אמהרסט אוניברסיטת הרווארד, של הציבור לבריאות ביה"ס הרווארד,

 סביבתיים. רפואה מדעי על הלאומי והמכון במסצ'וסטס

 מחקרים של בחשיבות המעיטה רויטרס טלק. של וחוצבים כורים בקרב מחקרים 

 שבהם מהאזורים וחוצבים כורים אלפי בקרב רכושנע עמיתים בביקורת מרובים

J&J ביותר המתאימים האנשים הם אלה שלה. הטלק את ומעולם מאז הפיקה 

 שום נתגלה ולא יום, מדי טלק, עם ביותר הרבה בקרבה עבדו הם כי להיחקר,

 כורים בקרב ורמונט של המחקר את מזכירה רויטרס מזותליומה. של מקרה

 מזותליומה. של מקרה שום נמצא לא שבמחקר להזכיר מבלי וחוצבים,

 טלק על נוספים שבמחקרים העובדה את גם השמיטה רויטרס נוספים. מחקרים 

 בקנה בדיווחים למזותליומה. גורם אינו שטלק נקבע פרמצבטי או קוסמטי לשימוש

 הריאות, לדפנות טלק הזריקו שבו רפואי הליך שעברו מטופלים על נרחב מידה

 הזריקו שבהם חיים בעלי על במחקרים מזותליומה. פיתח לא מהם שאיש נמצא

 של תוצאה שום הייתה לא ,J&J של שבשימושה ממצבורים טלק למכרסמים

 מזותליומה.

 קיבלה רויטרס שוב, למזותליומה. גורם טלק כי המראה אחד, מבוסס מחקר ולו אין 

 אלה. עובדות השמיטה אך כך, על מידע

II. של שהטלק המציגות העובדות לגבי קוראיה את הטעתה רויטרס J&J אסבסט. מכיל אינו 

 

 15-ב בסין שכורים – היום של הטלק כי המראה משכנע מידע קיבלה שרויטרס למרות .א

 עובדה בדבר קוראיה את ליידע לא בחרה רויטרס אסבסט. מכיל אינו – האחרונות שנים

 זו.
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 שום שאין ידעו שהצרכנים כדי ברור, באופן זו עובדה על לדווח התבקשה רויטרס 

 זאת לעשות לא בחרה ורויטרס האחרונות, בשנים 15-ב המשווק בטלק אסבסט

 לפחות 1970-ה משנות J&J של שוטפות בדיקה רשומות למעשה, שלה. במאמר

 תינוקות. אבקת של בטלק באסבסט שימוש נעשה שלא מראות

 בדצמבר 14 שישי, ביום הופיעה רויטרס של הכתבת המאמר, פרסום לאחר 

 של Velshi & Ruhle בתוכנית ,CNBC של Lunch Power בתוכנית ,2018

MSNBC בתוכניות וכן News Nightly של NBC בראיון בדיוק. זו נקודה והדגישה 

 יש [ ] היום מוכרת [J&J]-ש שבמה הוכחות "אין אמרה, היא Lunch Power של

 News Nightly-ב מקרה, בכל בראיות. הסתכלה שלא טענה היא אבל אסבסט",

 השנים 15-ב מבחן דוחות סיפקה J&J-ש הודתה רויטרס של שהכתבת נחשף

  .J&J של בטלק אסבסט שום מצאו שלא האחרונות

 של האחרון במשפט התובעים של הדין שעורכי יודעת רויטרס Henry, חבר שבו 

 אסבסט." מכילים אינם סין של "המכרות כי הסכימו ,J&J לטובת פסק המושבעים

 שלה. במאמר זו עובדה כללה לא רויטרס אולם

 ומטלק טלק ממכרות דגימות אלפי של עצמאיות בבדיקות נמצא שנים, עשרות במשך .ב

 ביותר הבולטות והאוניברסיטאות רגולטורים, בעולם, מובילות מעבדות ידי על המעובד

 שמוסדות, לקוראיה מלגלות נמנעה רויטרס אולם אסבסט. שום מכיל אינו שלנו שהטלק

 והגיעו ,J&J של קוסמטי לשימוש הטלק את בדקו עצמאיים ואוניברסיטאות מעבדות,

 אסבסט. שום מכיל אינו שהוא למסקנה

 

 תעסוקתית ובטיחות לבריאות האמריקאי הלאומי המכון (NIOSH). NIOSH 

 מכרות על מדעי מחקר במשותף פרסמו הארוורד של הציבור לבריאות וביה"ס

J&J .המאה מתחילת גיאולוגיים ש"מחקרים למסקנה הגיעו הם בוורמונט 

 אסבסט." מכילים אינם בוורמונט הטלק מרבצי כי הראו העשרים

 חודר, אלקטרונים מיקרוסקופ מיקרוסקופי, פטרוגרפי ב"ניתוח טלק בדקו גם הם

 בדגימות אסבסט' שום גילו 'לא אשר שלבים" סריקת עם רנטגן קרני עקיפת וכן

 אלה."

 

 שלהם. מהמאמר אותו השמיטו והם לרויטרס נמסר זה מידע

 

 ל בנוסף נוספות. ישויות-NIOSH רויטרס הרווארד, של הציבור לבריאות וביה"ס 

 מכיל אינו שהוא ומצאו J&J של הטלק את בדקו נוספות ישויות שהרבה יודעת

 :אלה בדיקות על המלא המידע את לקוראיה העבירה לא רויטרס אולם אסבסט,

 

 הסביבה לאיכות המשרד (EPA) אילינוי של  

 מסצ'וסטס של הטכנולוגי המכון (MIT) 
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 סיני" "הר החולים בית 

 פרינסטון אוניברסיטת 

 בקולורדו למכרות הספר בית 

 דארטמות' אוניברסיטת 

 הברית ארצות של הגיאולוגית החברה 

 בריטניה( בהארוול אטומית לאנרגיה הוועדה( 

 ויילס( קרדיף אוניברסיטת( 

 איטליה( טורינו של הכרייה מכון( 

 קבוצת Lee RJ מעבדה( את המשרתת חיצונית J&J) 

 Associates McCrone מגדולי שניים ידי על )שנוסד 

 בעולם( המובילים המיקרוסקופיסטים

 Associates EMV 

 מעבדות ES 

 

 לנגר תוראר ד"ר ,1970-ה שבשנות דיווחה רויטרס (Langer) קטנה כמות מצא" 

 אסבסט גילה לא הוא כי ציינה שרויטרס בעוד .J&J של בטלק קריזוטיל של יחסית"

 בדק עצמאי שמיקוסקופיסט מלהזכיר נמנעו הם דגימה, אותה של הבאה בבדיקה

 ממצאי לגבי טעה שהוא מצאו כולם לנגר. ד"ר השתמש שבה אצווה אותה את

 אסבסט. מכילות אינן שנבדקו ושהדגימות הקריזוטיל,

 

 הריכוז" "שיטת כי הציעה רויטרס (method concentration,) ניסיונית שיטה 

 ואשר ביותר המתקדמת השיטה הייתה הטלק, טוהר את לבדוק כדי שהוערכה

J&J בו. להשתמש צריכה הייתה 

 

 אותו: לחשוף שלא בחרה היא שלהלן, המידע על לרויטרס שהודיעו למרות אולם

 

o שיטת של כלשהי צורה אימצו לא העולם ברחבי הרגולטוריים הגופים 

 .1970-ה שנות מאז לציבור, ידועות כאלה ששיטות למרות הריכוז,

 

o האמריקני והתרופות המזון מנהל (FDA) הריכוז שיטת את בדק עצמו 

 לא היא כי מתאים, כלא אותו ודחה (1976-1974) שנה 40-מ יותר לפני

 .ביותר הנפוץ המסחרי האסבסט את לזהות הצליחההה

 

o J&J לבדוק כדי הריכוז משיטת יותר ואמינות רגישות בשיטות השתמשו 

 אור מיקרוסקופ רנטגן, קרני של דיפרקציה של שילוב שלה: הטלק את

 בשיטת השימוש אלקטרונית. טרנסמיסיה של מיקרוסקופ וכן מקוטב

 התעשייה. מתקן חרג זו בדיקה
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o של הטלק על הריכוז בשיטת למעשה השתמשו המומחים J&J, מצאו ולא 

 והן קארדיף מאוניברסיטת (Pooley) פולי פרדריק ד"ר הן אסבסט. שום

 הריכוז בשיטת J&J של הטלק את בדקו בקולורדו למכרות הספר בית

 אסבסט. שום מצאו ולא (TEM וגם הריכוז בשיטת השתמש פולי )ד"ר

 

 ליצור גם יכולים אסבסט, ליצור נדירים יםבמקר העלולים שהמינרלים בכך מכירה רויטרס .ג

non-) אסבסט דמויי ואינם אסבסט שאינם מזוהים" "בלתי סלעים מכנה שרויטרס מה

asbestiform.) פחמן(, יסוד מאותו עשויים שניהם ליהלום. גרפיט בין ההבדל כמו זה( 

 רויטרס זאת, ובכל גרפיט. עם זכוכית לחתוך אפשר אי מאד; שונות תכונות להם יש אבל

 לכך מדעית ראיה כל אין אסבסט. כאל מזוהים" "לא סלעים לאותם להתייחס ממשיכה

 פי על - הנמצאים ,asbestiform-non מינרלים של אינפיניטסימליות כמויות שמציאת

 שתמצא פירושה , הארץ" כדור בקרום מקום "בכל - הברית ארצות של הגיאולוגי הסקר

 שלחשיפה הוכחות שאין לקוראיה סיפרה ולא התרשלה היא נדיר. שהוא דבר אסבסט,

 קרצינוגנית. השפעה יש asbestiform-non מסוג מינרלים של זעירות לכמויות

 

 למינרלים התייחסו ממשלתיות שסוכנויות ואמרה קוראיה את הטעתה רויטרס 

 אסבסט. אינם שהם למרות אסבסט, כאל "fragments cleavage" המכונים אלה

 הבריאות בתחום והארגונים הרגולציה גופירוב כי קוראיה את יידעה לא רויטרס

 כולל: זו, בהבחנה הכירו והבטיחות

 

 הסרטן לחקר הבינלאומית הסוכנות 

 תעסוקתית ולבריאות לבטיחות האמריקני המנהל 

 מכרות של ובריאות לבטיחות האמריקני המנהל  

 הסביבה להגנת האמריקנית הסוכנות 

 תעסוקתית ובטיחות לבריאות האמריקני הלאומי המכון 

 ומחלות רעילים חומרים לרישום האמריקנית הסוכנות  

 ארה"ב של הגאולוגי הסקר 

 ארה"ב של צריכה מוצרי לבטיחות הוועדה 

 

 בריאות ומנהל תעסוקתית בטיחות – אלה ישויות שתי מזכירה אכן רויטרס 

(OSHA) הסביבה להגנת והסוכנות (EPA) — בצורה זאת עושה היא אבל 

 מטעה.

 OSHA. כי בעובדה מכירה רויטרס OSHA ,לא מקיף, מחקר לאחר החליטה 

 הטענה את לטעון ממשיך המאמר אבל כאסבסט. fragments cleavage להגדיר

 כאל fragments cleavage אל להתייחס ממליצה זאת בכל OSHA כי השגויה

 נמצא אסבסט אם לקביעה נוגעים אינם OSHA של התייחסות כללי אותם אסבסט.
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 לאחר סיבים, אותם של הכמות את להעריך מנת על רק חלים הם כלשהו. במקום

 אסבסט. שם שיש כבר שנקבע

 EPA. ש מטעה באופן מדווחת רויטרס-EPA בין מבחינה אינה ארה"ב של 

 EPA-ש למרות ,asbestiform-non שהם אלה ובין asbestiform שהם מינרלים

 ע"י פעם שנקבעה העמדה על הסתמכה היא שלה, במאמר ביניהם. מבחינה

 הפדרלית הרגולציה .EPA ע"י ננטשה כעת אולם ,EPA של אחד אזורי משרד

 שהיא רויטרס דיווחה זאת ולמרות זו, בעמדה מחזיקה אינה EPA של הנוכחית

 עמדה. באותה מחזיקה

 

 אסבסט. של הרקע רמות של המשמעות את הסבירה לא רויטרס .ד

 

 בריאותיהם צוברים כולם החיים, כל במשך כי הודו התובעים של עצמם העדים 

 את להגדיל מבלי באוויר, רקע" "אסבסט-מ רק סיבים של ומיליארדים מיליונים

 הבריאותי. הסיכון

 ה קבע 1986-מ אזרחית לעתירה במענה-FDA הגרוע בתרחיש "בסיכון שאפילו 

 "פחות יהיה הסיכון קוסמטי", לשימוש מטלק לאסבסט חשיפה הערכת של ביותר

-לא )חשיפה בסביבה אסבסט של הרקע לרמות מחשיפה הנובע מהסיכון

 החיים." כל במהלך תעסוקתית(

 מהמפעל שנלקחו בדגימות אסבסט "סיבי של קיומם על מטעה בצורה הדיווח רויטרס .ה

 היו שאכן בדיקות של תוצאות חמש למעשה ציטטה היא אבל .1980-ה בשנות בוורמונט"

 לא מעולם אשר – ורמונט לא – (Hill Red) בקליפורניה מהמכרה תעשייתי טלק דגימות

 קוסמטיות. למטרות בשימוש היה

 השתמשה, J&J שבה העיקרית השיטה היא רנטגן סריקת כי מטעה באופן דיווחה רויטרס .ו

 (.TEM) חודר אלקטרונים ממיקרוסקופ עם שלה הטלק את פעם מדי רק בדקה J&J וכי

 שגרתיות, בדיקות של מחמירה תוכנית מפעילה J 1970,&J-ה שנות מאז למעשה,

 קוסמטי, לשימוש שלה הטלק מייצור עהש מדי דגימות ייקחו שלה הספק או שהיא הדורשת

 (,XRD) רנטגן קרני עקיפת באמצעות דגימות אותן של התרכובות את ויבדקו

 הטלק את הן בקביעות בודקת אכן TEM. J&J וכן (PLM) מקוטב אור של מיקרוסקופיה

 J&J אלה, בדיקות ביצוע בעת .TEM עם שלה הדגימות של התרכובות את והן המקורי

 הגיעה זו בדיקה טלק. לבדיקת ביותר החדישים ובטכנולוגיה בשיטות השתמשה תמיד

 .J&J של קוסמטי לשימוש בטלק אסבסט היה לא כי למסקנה

 מה של קטנטן "חלק רק TEM-ב בדקה שהיא וטוענת J&Jעל ביקורת מותחת רויטרס .ז

 לכך הסיבה זאת תרכובות. דיגום של המדעי תוקפו את לחלוטין דחתה רויטרס שנמכר".

 אלא הבדיקה, לצורך הדם כל את ממך שואב לא הרופא דם, בדיקת לך עושים כאשרש

 דגימה. רק נוטל
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 כי הבטיח זה ,TEM עם טלק של דגימות בדקו J&J של החיצוניים שהמומחים למרות

 שעה מידי שנלקחו דגימות שילוב ע"י שלה הכוללת האספקה את ייצגו אלה דגימות

 .TEM באמצעות תרכובות אותן את אקראית בדקו ואז משמרת, כל במהלך

 אלה. עובדות על דיווח קיבלה רויטרס

 משפטיות. התדיינויות במהלך שנערכו בדיקות של צדדי-חד היבט הציגה רויטרס .ח

 של הטלק בבדיקת לכאורה התובעים של המומחים ממצאי על מדווחת רויטרס 

J&J. הזכירה לא רויטרס לדוגמה, הסיפור. של אחד צד רק מביאים הם אבל 

 שזה "למרות אסבסט מצא שהוא למשהו קרא שהוא הודה האלה מהאנשים שאחד

 אסבסט". אינו

 של המומחים מהגיאולוגים שאחד מציין המאמר J&J 100-כב להעיד הסכים 

 באותו יעיד לשכור נוהגים שהתובעים שמומחה מזכיר לא המאמר אבל משפטים.

 משפט בית כי לקוראיה סיפרה לא רויטרס כן, כמו יותר. לא אם פעמים, מספר

 מיליון 30-מ יותר קיבלה שלו ושהחברה זבל", "מדעי הפיקה שלו שהמעבדה קבע

  שנה. 30 במשך תובעים של מעוה"ד דולר

 מצאה שמעבדה דיווחה רויטרס משפטיות, בהתדיינויות יקותבד בהזכירה" 

 מיום משפט בית דוח לפי ,1990-ה משנות Shower to Shower בטלק אסבסט

 הציגו לא התובעים של שעוה"ד לקוראיה גילתה לא רויטרס ."2017 באוגוסט 11

 בו. שהיו השגיאות שפע בשל המושבעים חבר לפני זה דוח

 של "עוה"ד התיקים, אחד במהלך טענה רויטרס J&J ספורים שבועות רק קיבלו 

 גילתה שהיא המאשר ,Rutgers אוניברסיטת של מהגיאולוגית דוח לכן קודם

 זוהה 1991-ב פורסם שלה שבמחקר החברה, של התינוקות באבקת אסבסט

 המראות עובדות מקוראיה הסתירה רויטרס 'אסבסט'." של טרמוליט כמחטי

 מהימנות. היו לא הגיאולוגית של שהצהרותיה

 של טלק הייתה לא לוודאי קרוב בדקה שהיא שהדגימה מראות בפועל הראיות

J&J, ל לאפשר סירבה שהיא ועוד, זאת-J&J הדגימה. על משלה בדיקות לבצע 

 מודרניות, אולטרה שיטות באמצעות דגימות אלפי של העצמאיות הבדיקות כנגד .ט

 בדיקות ע"י כשגויות הוכחו שנמשכו, חריגות תוצאות של קומץ לע מצביעים המאמרים

 ברור, תמיד היה המדע זה. נושא על לחלוק אפשר אי אמינות. לא שהן הראו או עוקבות,

 אסבסט. שום מכיל אינו שלנו שהטלק

 בדיווחים כאשר במדיה, שגוי מידע של דומה באירוע J&J התנסתה 1970-ה בשנות .י

 מכיל J&J של שהטלק התברר ושגויות, ראשוניות בדיקות וצאותת על בהתבסס שהופיעו,
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 אינו שלנו שהטלק ושוב שוב אישרה מדויקים, לא דיווחים אותם לאחר בדיקה אסבסט.

 אסבסט. שום מכיל

 

III. כי המראה מידע קיבלה רויטרס J&J הגלובליים, הרגולטורים שביקשו המידע כל את שיתפה 

 זה. בנושא בשקיפות נהגה החברה וכי ,FDA-ה כולל

 

 של הבדיקות תוצאות ואת החברה של המעובד הטלק את FDA-ל בעקביות הנגישה J&J .א

 תיעוד סיפקה היא אלא דבר, הסתירה לא J&J-ש בלבד זו לא עצמאיות. מעבדות

 אלה. בעניינים FDA-ה את ליידע כדי והמתודולוגיות, הבדיקות מרשומות משמעותי

 

 זה. על לדווח שלא בחרה היא אך לרויטרס, נמסר זה מידע

 מידע FDA-ל מסרה J&J כי לציין מבלי FDA-מה מידע הסתירה J&J כי דיווחה רויטרס .ב

 למרות הסתירה J&J כי טוענת שרויטרס מהסוגיות רבות חשפה הבדיקות, על נרחב

 לדוגמה: חוק. פי על נדרשה לא שהחשיפה

 

 J&J למעבדות מסרה McCrone, ה בשנות שלה העיקרית החיצונית המעבדה-

 לצרכן טלק של דגימות על הבדיקות תוצאות כל את לחשוף בכתב הרשאה ,1970

 .J&J של

 שמסרה הבדיקות תוצאות J&J ל-FDA אמפיבול שהיה גילו שנה 50 כמעט לפני 

-בתצורת-לא טרמוליט של ועקבות מסוימים שוליים באזורים אסבסט-בתצורת-לא

 כעת. ולא אז לא חדש, מידע היה לא זה טלק. במצבורי נמצאו אסבסט

 פולי ד"ר (Pooley) כיועץ בדבריו קארדיף, מאוניברסיטת J&J בגלוי 1975-ב דן 

-ה של פאנל עם ניסיוניות (methods concentration) ריכוז בשיטות עבודתו על

FDA. 

 J&J ה עם ובונה פתוח דיאלוג שניהלו שלה למומחים פתוחה גישה אפשרה-FDA 

 .1970-ה שנות בתחילת

 במתודולוגיית להשתמש לה שיאפשר כדי FDA-ה על לחצה J&J-ש מדווחת רויטרס .ג

 מטעה. זה מהאסבסט. 1% רק שתזהה בדיקה

 

 J&J זו. לדרישה ומעבר מעל הרבה שהן בשיטות שלה הטלק את בודקת J&J 

 ומפעילה ,0.1% של זיהוי מגבלת להן שיש XRD שלבים בסריקת משתמשת

 רגישות. של יותר נמוכה עוד רמה שלו TEM עם שיטות



 9 

 ה שנות מאז מזאת, יתרה-J 1970,&J והשתמשה בתעשייה התקן מעל עלתה 

 .TEM-ב גם אלא ,PLM-ו XRD-ב רק לא

 .FDA-ה של אחד מידע מקור רק הייתה J&J-ש גם מלהזכיר נמנעה רויטרס .ד

 

 ה-FDA של והמקור המוצר על משלו עצמאיות מבדיקות גם מידע קיבל J&J 

 ולבדוק 1980-ה שנות במשך לנטר המשיך ,1970-ה בשנות שנים ארבע במשך

  .2010-2009 בשנים שנתיים במהלך

 ה שבבדיקות טוענת רויטרס-FDA בשיטות שימוש נעשה לא 1970-ה בשנות" 

 תקופה במהלך קיבל FDA-שה העובדה את השמיטה היא אך ביותר," הרגישות

 J&J של הטלק את שבדקו סיני" ר"ה החולים בבית ממדענים גם מידע זו

 מכיל אינו שהוא הם גם ואישרו אלקטרונית טרנסמיציה של מיקרוסקופ באמצעות

 אסבסט. שום

 משפט בית בצווי הציבור מעין "מוגנים מהמסמכים שרבים כוזב בדיווח דיווחה רויטרס .ה

 המסמכים שתוכן וטענה כסודיים" הגדרה שאותם מסמכים אלפי למסור J&J-ל שאפשרו

 טוענת שרויטרס החברה ממסמכי אחד כל למעשה זה. במאמר לראשונה דווחו הנ"ל

 .J&J ניצחה שבחלקם במשפטים המוצגים ברשימת הופיע חדש, שהוא כוזב בדיווח

 של באתר לציבור םמוצגי התובעים, או J&J ע"י במשפט, למושבעים שהוצגו J&J מסמכי

J&J בכתובת www.factsabouttalc.com. 

 

 הקימה רויטרס חדשות, תובנה או מתיאוריה הרחק חדש. דבר שום בדיווח אין כן כמו

-ה משנות חדשות בדיווחי שנשמעה J&J של בטלק אסבסט על מופרך טיעון לתחייה

 לאותם קושרו והן אחרים, גורמים ע"י בינואר כוסו כבר האחרונות ההאשמות .1970

 עבור וו "דז'ה הסיפור בשפבלומברגשל מאמר כשנה. לפני לכאורה חדשים שהיו מסמכים

 משנה. יותר מלפני הנושא על משלו מאמר מצטט מסוימים", משקיעים

 

 דוגמאות: כמה רק להלן רבים. פנימיים מסמכים של המשמעות את גם סילפה רויטרס .ו

 

 ש לרמוז כדי ,1969 באפריל 9-מ תזכיר מצטטת רויטרס-J&J שטרמוליט ידעה 

 המשמשים טלק למצבורי נוגע אינו מסמך אותו זמן. נקודת באותה לסרטן גרם

 תינוקות. באבקת

 הערה באספמיה." חלום היה הטלק ש"טוהר הטוען מזכר שווא מצג מציגה רויטרס 

 מחבר אחרות, במילים .טלק של נשים" ל"חלקיקי אלא לאסבסט, מתייחסת אינה זו

 לנשום יהיה ניתן שלא כדי דיו לגדול טלקשל חלקיק כל להפוך בקושי דן התזכיר

 אותו.

http://www.factsabouttalc.com/
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors
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 של עובד שכתב ביטוי ביותר מטעה באופן מציגה רויטרס J&J: יכולים לא "אנחנו 

 שאדם מה כי מקוראיה מסתירה רויטרס לכך, בנוסף אסבסט. נטול תמיד" לומר

-ה שנות מאז תינוקות אבקת מכרה J&J-ש העובדה שלאור הוא, לומר התכוון זה

 בדקה J&J-ש לומר אין קיימים, היו לא המודרניים המיקרוסקופים כאשר ,1890

 מאד. מוקדמת תקופה אותה במהלך אסבסט של היצאות

 עוד להיבדק החלו טלקה שדגימות המראות בדיקות של רשומות נמסרו לרויטרס 

 זאת. הזכירה לא היא אבל ,1949-ב

 נאשד וילסון של המכתב (Nashed) הביטויים לבחירת נוספת דוגמה הוא 

 לא זה למעשה כאשר אסבסט, מצאו J&J-ש לרמוז כדי רויטרס, של הסלקטיבית

 הבדיקות (,minerals fibrous) סיביים למינרלים מתייחס שהמכתב למרות נכון.

 .אסבסט שום דבר של בסופו מצאו לאנפרדות מעבדות משלוש למכתב תהמצורפו

 חיצוני יועץ ומצטטת שהושמדו, בוורמונט ממכרה מסמכים על מדווחת רויטרס 

 הזכירה לא רויטרס בדיקות. של לרשומות התייחסו לא אלה שמסמכים אמר כאילו

 כיםבמסמ העוסק תזכיר שכתב ,J&J של מהגיאולוג הצהרה להם סיפקה J&J-ש

 בזה. שעסקו

 

 .Coker בתיק J&J של המסמכים גילוי נסיבות על דיווחה רויטרס  .ז

 

 J&J גב' כלפי אהדה חשה Coker ,ממזותליומה שסבלו מי כל וכלפי ומשפחתה 

 Coker גב' של הרקמה אלה. למחלות אחראית איננה J&J אבל השחלות. וסרטן

 המצוי אסבסט של סוג זה אמוזיט (.amosite) אמוזיט של נוכחות וזוהתה נבדקה,

 טלק. עם מקושר היה לאמעולם אבל אחרים, מסחריים במוצרים

 גב' של תינוקות לאבקת האישי המיכל Coker ,אסבסט. שום בו נתגלה ולא נבדק 

 צורך היה לא לכן אחר, ממקור הגיעה שלה שהמזותליומה ברור היה זה בשלב 

 לא J&J ע"י בדיקות של שנים שבעשרות מראה היה גילוי אותו וכל נוסף. בגילוי

 אסבסט. שום נתגלה

 ש ההנחה-J&J לגב' הפריעה Coker או שלה, המשפטי התיק בבירור להמשיך 

 זה - בבירור להמשיך שלא לבחור Coker גב' של לעוה"ד גרם הגילוי שאיכשהו

 זה. בתיק שקרה מה לא

 בדיקת את להשלים כדי בתיק, הגילוי מועדי את להאריך ביקש התובעת של עוה"ד 

 הסכם כולל התובעת, של הארכה בקשות לאינספור נענתה J&J הריאות. רקמת

 את לבדוק זמן די התובעת של למומחה שנתן ,Rule 11 תקנה לפי "קיפאון"

 רב )זמן המומחה של הדוח הושלם לבסוף כאשר התובעת. של הרקמה דגימות
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 דחיית ואת הארכה שוב שהביק התובעת בהסכם(, שצוין האחרון המועד אחרי

 מקוצר. דין לפסק J&J בקשת על להגיב כדי המשפט בית שקבע האחרון המועד

 לאפשר הסכימה שוב J&J החדש, במועד לעמוד הצליחה לא התובעת כאשר

 שלהם. האחרון המועד את להאריך לתובעים

 ולמיכל שלה לרקמה בנוגע שלה מהמומחה הבדיקה תוצאות עם דבר, של בסופו 

 לאחר ספורים ימים Nonsuit הודעת הגישה התובעת שלה, התינוקות תאבק

 מקוצר. דין לפסק לבקשה להגיב הסופי הדחוי המועד

 טלק בתיק המושבעים חבר של דין פסק ששום העובדה את מקוראיה הסתירה רויטרס .ח

 בוטל. כבר הערעורים תהליך את שעברו מאלה תיקו וכל בערעור, כנו על נותר לא J&J נגד

 

 נמסרו שלרויטרס למרות זה", למאמר ולהגיב להמשיך סירבה J&J" רויטרס, לטענת .ט

 עם אישית להיפגש פעמים אינספור הציעה J&J במאמר. נכללו לא שרובם רבים, מסמכים

 בסירוב נתקלה פעם ובכל שלה, הטענות כל עך מתאימים מומחים עם לדון כדי רויטרס

 רויטרס. מצד

  

### 


