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מר קרישנמות'י היקר:
בשם הלקוחה שלנו ,חברת  ,Johnson & Johnsonהמכתב הזה מתייחס להזמנה ששלחת זה מקרוב
לאלכס גורסקי ,יו"ר ומנכ"ל חברת  ,Johnson & Johnsonלהעיד בשימוע של ועדת המשנה בתאריך 10
בדצמבר ,2019 ,בנוגע "לשיטות המשמשות לאיתור אסבסט בטלק" .אנו כותבים אליך כדי לבקש שתשקול
מחדש את ההצעה שלנו שקת'לין ווידמאר או מת'יו סאנצ'ז יופיעו בשימוע .גב' ווידמר היא יו"ר חטיבת הצרכנות
של צפון אמריקה בחברת  ,Johnson & Johnsonותפקידה הוא לפקח על כל עסקי הצרכנות של & Johnson
 Johnsonבצפון אמריקה ,כולל על אבקת התינוקות של החברה ) .(Johnson’s Baby Powderחטיבת
הצרכנות היא פלח גדול במיוחד בחברה והיא אחראית על מכירות בלמעלה מ 12-מיליארד דולר ,על 7,500
עובדים ,על תשעה משרדים מרכזיים ,ועל מספר מפעלי ייצור .ולא פחות חשוב ,ווידמר היא המנהלת הבכירה
ביותר שמכירה באופן ישיר את עסקי הצרכנות של החברה וגם נושאת באחריות לגביהם .ד"ר סאנצ'ז הוא
מומחה בעל שם בנושאי שיטות לבדיקת טלק .כפי שכבר נאמר בשיחה עם הצוות שלך וכפי שמפורט להלן ,הרקע
של מר גורסקי אינו בתחום הזה ואין לו יידע ממקור ראשון בנוגע לשיטות לבדיקת טלק.
כפי שבוודאי ידוע לך ,במהלך כל שנת  ,2019חברת  Johnson & Johnsonעובדת אתך ,עם חברים
אחרים בוועדת המשנה ,ועם אנשי הצוות שלך במטרה להשיב על שאלות ועדת המשנה בנוגע לטלק ולבטיחות
השימוש בטלק .חברת  Johnson & Johnsonמחויבת לעבודה מול ועדת המשנה במטרה לטפל בסוגיות
המשמעותיות והחשובות האלה במדיניות הציבורית.
בתחילת חודש מארס ,אנשי הצוות שלך ביקשו לקבל תדרוך מחברת  Johnson & Johnsonעל סוגיות
הקשורות לבטיחות השימוש בטלק .ב 8-במארס ,ד"ר סוזן ניקולסון ,סמנכ"לית בנושאי פיקוח על הבטיחות וניהול
סיכונים בחברת  ,Johnson & Johnsonהעבירה בפני צוות ועדת המשנה תדרוך מפורט בסוגיות הקשורות
לבטיחות השימוש בטלק והשיבה על מספר שאלות שהופנו על ידי אנשי הצוות .ב 11-במארס ,לפני קיום השימוע
בוועדת המשנה ב 12-במארס ,שלחה חברת  Johnson & Johnsonמכתב ארוך לכל חברי ועדת המשנה.
במכתב יש סיכום של עשרות שנים של ביצוע בדיקות המצביעות על כך שהטלק הקוסמטי ואבקת התינוקות של
החברה בטיחותיים לשימוש ,אינם מזוהמים באסבסט ,ואינם גורמים לסרטן .כפי שצוין באותו מסמך ,חברת
 Johnson & Johnsonהקדישה משאבים ניכרים כדי להעביר לציבור מידע פתוח ושקוף בנוגע לאבקת התינוקות,
לטלק הקוסמטי ולבטיחות השימוש בטלק של החברה ,כולל באמצעות אתר אינטרנט ייעודי ,עובדות בנוגע לטלק
) ,(www.factsabouttalc.comשבו פרסמה החברה למעלה מ 1,500-מסמכים מתוך מחקרים ,מכתבים וחומרים
אחרים המתפרסים על פני עשרות שנים של מידע בנושאי טלק קוסמטי.
בסוף חודש מארס ,ביקשת לקבל מגוון רחב של מסמכים מחברת  .Johnson & Johnsonהבקשה כללה
מסמכים ומידע בנוגע לספקי הטלק של חברת  ,Johnson & Johnsonרמות איתור אסבסט ,שיטות לבדיקת
הימצאות אסבסט ,תוצאות הבדיקות להימצאות אסבסט ,נתוני מכירות ,חומרי שיווק ,ועוד .בחודשים אפריל ומאי,
חברת  Johnson & Johnsonהשיבה או העבירה חומרים כתשובה לכל אחת מהבקשות המפורטות במכתב
שלך .בסך הכל ,העבירה חברת  Johnson & Johnsonכמעט  10,000עמודים של חומרים .בנוסף ,החברה
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הציעה להעביר ,וחברי ועדת המשנה סירבו לקבל ,יותר מ 300,000-עמודים נוספים של חומרים הקשורים לביצוע
בדיקות בטלק.
כפי שכתוב בסיכום שהעבירה החברה ב 11-במארס ,המסמכים האלה מוכיחים שחברת & Johnson
 Johnsonעשתה שימוש בשיטות בדיקה מחמירות במשך עשרות שנים על מנת להבטיח את בטיחות השימוש
בטלק הקוסמטי שלה .קיימות מספר שיטות בדיקה שונות לזיהוי ולאפיון מינרלים דוגמת אסבסט .בשנת ,1976
כוננה תעשיית הקוסמטיקה תקן בדיקה על מנת להבטיח את בטיחות השימוש בטלק קוסמטי ,המכונה מפרט
 .CTFA J4-1על פי תקן  J4-1צריך להשתמש בעקיפה של קרני רנטגן )“ ,(”XRDובמקרה הצורך להשגת מיון
נוסף ,במיקרוסקופ אור מקוטב )“ .(”PLMחברת  Johnson & Johnsonדרשה את השימוש ב XRD-וב,PLM-
במקרה הצורך ,במשך עשרות שנים ,ואכן ,כיום החברה משתמשת בשתי השיטות בהתאם להמלצות
הפַרְמָקוֹפֵּאָה )מדריך התרופות( של ארצות הברית על מנת להבטיח שטלק ברמה פרמצבטית אינו מכיל אסבסט.
בנוסף לשימוש בשיטות של  XRDו PLM-בהתאם לפַרְמָקוֹפֵּאָה )מדריך התרופות( של ארצות הברית ולתקן J4-
 ,1החברה ביקשה משלוש מעבדות של צדדים שלישיים להשתמש במיקרוסקופ אלקטרונים חודר )" ("TEMעל
מנת לבצע הערכה של הטלק הקוסמטי של החברה .חברת  Johnson & Johnsonדרשה לבצע בדיקות TEM
במשך עשרות שנים ,ובעשותה כך ,השיגה בכמה צעדים את תקני התעשייה במשך עשרות שנים .הטלק
הקוסמטי המשמש באבקת התינוקות של החברה נבדק מספר פעמים ,כולל באתר כריית הטלק ,לאחר הפקתו
ולאחר טחינתו.
הואיל וביצוע בדיקות להימצאות אסבסט הוא תחום מאוד מתמחה וטכני ,חברת Johnson & Johnson
מסתמכת על מומחים כדי לייעץ לחברה בנוגע לשיטות בדיקה מתאימות ,על מנת לבצע את הבדיקות ,וכדי לנתח
את התוצאות .ניתוחי התוצאות האלה משמשים לקביעת המורפולוגיה ,ההרכב ומבנה הגביש של המינרל.
למינרלים דוגמת טלק יכולים להיות מאפיינים ,מבני גביש ,או תכונות מורפולוגיות דומות לאלה של אסבסט ,דבר
המסבך את הניתוח המדעי והמצריך רמה אפילו גבוהה יותר מומחיות והכשרה .כפי שרואים בחומרים
המשמעותיים הקשורים לבדיקות טלק שחברת  Johnson & Johnsonהעבירה לוועדת המשנה ,התבצעו בדיקות
על ידי מספר מומחים ,כולל חברת  ,McCrone Associatesקבוצת  RJ Leeוהמכון הלאומי לבטיחות וגהות
במקום העבודה .משטר הבדיקות שמבצעת חברת Johnson & Johnsonעעולה הן על התקן בתעשייה והן על
המלצות הפרמקופאה של ארצות הברית לטלק מדרגה פרמצבטית .הרקורד העשיר של חברת & Johnson
 Johnsonבביצוע בדיקות תוך שימוש במערכת שלמה של מתודולוגיות נועד להבטיח הטלק של החברה אינו מכיל
אסבסט.
לאחר קבלת ההזמנה לשימוע ,ביקשנו לקיים שיחת טלפון עם אנשי הצוות שלך .בשיחת טלפון
שהתקיימה ביום רביעי 20 ,בנובמבר ,הסברנו שחברת  Johnson & Johnsonתומכת באינטרס של ועדת
המשנה לבחינת שיטות הבדיקה המשמשות לאיתור אסבסט בטלק .אנחנו ציינו שלאור הטבע המתמחה והטכני
מאוד של בדיקות טלק ,מר גורסקי אינו העד המתאים עבור הנושאים המדעיים המתוכננים לשימוע .הסברנו
שחברת  Johnson & Johnsonמעוניינת לעבוד עם ועדת המשנה ולהציע מומחה מדעי שיכול לדבר על סוגיות
מדעיות בשימוע ,כולל על גאולוגיה ,מינרלוגיה ,ומיקרוסקופיה .אנשי הצוות ציינו שוועדת המשנה פתוחה להצעות
בנוגע לשימוע ולעד שיזומן לשימוע ,ואנו הסכמנו לשקול עדים פוטנציאליים ולשוב וליצור קשר עם אנשי הצוות
ביום שישי.
ביום שישי 22 ,בנובמבר ,בשיחת מעקב עם צוות ועדת המשנה ,היצענו שד"ר מת'יו ס .סאנצ'ז ,ייתן עדות
בשם חברת  Johnson & Johnsonבשימוע שנקבע ל 10-בדצמבר .אנחנו ציינו שד"ר סאנצ'ז יהיה עד אידאלי
בשימוע משום שהוא מומחה במינרלוגיה ,בגאולוגיה ובמיקרוסקופיה ,ויש לו מומחיות ספציפית בשיטות הבדיקה
לאיתור אסבסט ,כולל בשיטות  ,XRD, PLMו .TEM-כבר משנת  ,2007משמש ד"ר סאנצ'ז כמדען ,מנהל וחוקר
בקבוצת  ;RJ Lee Groupקבוצת  RJ Leeהיא אחת מהמומחים החיצוניים המרכזיים שעליהם נסמכת חברת
 Johnson & Johnsonבנוגע לשיטות בדיקה של טלק .אנחנו הסכמנו להעביר לאנשי הצוות את קורות החיים של
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ד"ר סאנצ'ז ,וכך עשינו באותו אחר צהריים .לאחר קבלת חומרי הרקע על ד"ר סאנצ'ז ,אנשי הצוות הגיבו מיד
ואמרו ש"הם מצפים שמר גורסקי ייתן עדות ב 10-בדצמבר".
ביום שני 25 ,בנובמבר ,שוב דיברנו עם אנשי הצוות .חזרנו והסברנו שמר גורסקי אינו העד המתאים
לשימוע משום שאין לו כל רקע בנושא של השימוע .אנחנו ציינו שחברת  Johnson & Johnsonהיא משפחה
שכוללת כ 220-חברות ,ושמר גורסקי הגיע לחברה דרך תחום עסקי הפרמצבטיקה של החברה ושאין לו כל ניסיון
בתחום הצרכנות ופלח התינוקות של החברה .אנחנו גם התייחסנו לטענת הצוות שמר גורסקי כבר העיד או דיבר
באופן פומבי בנוגע לסוגיות של טלק ,וציינו שמר גורסקי שהדברים שאמר מר גורסקי באופן פומבי ופרטי בנוגע
לטלק הבהירו חזור והבהר שהוא ושהחברה מסתמכים על מומחים חיצוניים.
בשיחת הטלפון מ 25-בנובמבר ,אנשי הצוות ציינו גם שוועדת המשנה מעוניינת לשמוע עד מתוך החברה,
למרות שהחברה עושה שימוש במומחים מבחוץ לביצוע בדיקות הטלק .בתגובה לכך ,אנחנו היצענו שקת'לין
ווידמר ,יו"ר קבוצת החברות של  Johnson & Johnsonלענייני צרכנות בצפון אמריקה ,תופיע בשימוע משום
שהיא המנהלת הבכירה האחראית על עסקי הצרכנות של  .Johnson & Johnsonבהתחשב במבנה של חברת
 ,Johnson & Johnsonגב' ווידמר פועלת ברמה שווה למנכ"ל ומאחוריה עשרות שנים של ניסיון בפלח מוצרי
הצריכה .בנוסף לכך יש לה ניסיון בטיפול בבעיות של מדיניות הקשורות לבטיחות הצרכנים ,לדוגמה ,בכך שהיא
משמשת כדירקטור בדירקטוריון לענייני מוצרי טיפוח אישי .אנשי הצוות ביקשו שנגיש הצעה בכתב ונמסור מידע
נוסף בנוגע לרקע של גב' ווידמר ,וכך עשינו בו ביום.
ביום רביעי 27 ,בנובמבר ,אנשי הצוות ביקשו לקיים שיחת מעקב בטלפון .באותה שיחה ,אנשי הצוות
ציינו שוועדת המשנה שקלה את ההצעה שלנו שגב' ווידמר תופיע בשימוע .אנשי הצוות הבהירו שאין בכוונת ועדת
המשנה לשנות את ההזמנה למר גורסקי וש"ההזמנה עדיין בתוקף" .אנחנו הסברנו שחברת & Johnson
 Johnsonמחויבת לשיתוף פעולה עם ועדת המשנה ,שלמר גורסקי אין יידע בסוגיות המדעיות שעליהן ידונו ושאין
לו כל רקע בפלח עסקי הצרכנות .לעומת זאת ,ד"ר סאנצ'ז וגב' ווידמר מסוגלים לדבר על שתי הסוגיות האלה,
בהתאמה.
אנו שבים ומדגישים את המחויבות המוכחת של חברת  Johnson & Johnsonלשתף פעולה עם ועדת
המשנה ולעבוד אתך ועם אנשי הצוות שלך בשימוע .אנחנו היצענו שני עדים בעלי ניסיון ומומחיות משמעותיים
בנושאים המצוינים בהזמנה לשימוע ובשיחות שקיימנן לאחר מכן עם אנשי הצוות שלך .לאור הגורמים שנדונו
לעיל ,אנו שבים ומבקשים מכם לשקול מחדש את ההצעה שלנו שד"ר סאנצ'ז ,גב' ווידמר ,או שניהם יופיעו בשם
חברת  Johnson & Johnsonבשימוע ב 10-בדצמבר.
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