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Komunikat Prasowy
Fight the Fakes z zadowoleniem przyjmuje trzech nowych partnerów, którzy wypowiadają
się przeciwko globalnemu zagrożeniu dla zdrowia, powodowanemu przez substandardowe
i sfałszowane leki
6 kwietnia 2020 r. Genewa / Szwajcaria – Fight the Fakes (FTF) z przyjemnością informuje, że trzech
nowych partnerów dołączy do kampanii na rzecz podnoszenia świadomości przeciwko zagrożeniom
związanym z substandardowymi i sfałszowanymi lekami: King's College London, Uniwersytet Medyczny w
Warszawie i polskie stowarzyszenie "Stop Nielegalnym Farmaceutykom".
Ponieważ świat zmaga się obecnie z leczeniem i powstrzymywaniem nowego koronawirusa (COVID-19) oraz
pojawiającymi się doniesieniami o sfałszowanych terapiach COVID-19, szczepionkach, a nawet lekach, nowi
partnerzy dołączają się w czasie, w którym każdy głos przeciwko fałszywym lekom liczy się bardziej niż
kiedykolwiek.
Założona w 2013 r. przez 10 organizacji FTF liczy obecnie 40 organizacji partnerskich, reprezentujących
pracowników służby zdrowia, pacjentów, społeczeństwo obywatelskie, producentów, hurtowników i
przemysł. Trzej nowi partnerzy wnoszą ogromną dodatkową wiedzę do obecnego członkostwa FTF i są
zobowiązani do większego rozpoznania zagrożenia sfałszowanymi i substantywnymi lekami, które stanowią
zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i celu, jakim jest powszechne ubezpieczenie zdrowotne (UHC).
Fight the Fakes jest szczególnie zadowolona ze wzmocnienia bazy członków młodzieżowych, przyjmując do
kampanii dwie nowe uczelnie akademickie. Oksana Pyzik, założycielka oddziału FTF na University College
London (UCL) - niegdyś pierwszy i jedyny akademicki członek kampanii - mówi: „Przystąpienie King's
College London i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do FTF pokazuje rosnącą świadomość wśród
naukowców i studentów związaną z rozpowszechnianiem informacji dotyczących podrabianych leków i
zagrożeniami dla zdrowia publicznego na świecie. Wykorzystanie siły entuzjazmu i zaangażowania młodych
ludzi będzie niezwykle cenne dla wysiłków FTF na rzecz podnoszenia świadomości”.
Odział Fight the Fakes w King's College London będzie reprezentować multidyscyplinarne licencjackie i
podyplomowe kampanie studenckie, nakierowane na sfałszowane leki przeciwmalaryczne i antybiotyki,
dwie najczęściej zgłaszane grupy podrabianych leków. "Uważam, że rola młodych ludzi i studentów studiów
licencjackich i podyplomowych w osiąganiu globalnego postępu w dziedzinie zdrowia jest nadal bardzo
niedoceniana. Nasi studenci są niezwykle chętni do edukowania swoich rówieśników, a także opinii
publicznej na temat kwestii podrabianych leków. Mamy nadzieję, że poprzez nasze globalne uniwersytety
partnerskie, rozpowszechniamy informacje w miarę możliwości tak daleko jak to możliwe", podkreśla dr
Bahijja Raimi-Abraham, wykładowca farmacji w King's College London i założyciel działu FTF na tym
uniwersytecie.
Na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie przy Zakładzie Farmacji Kryminalistycznej powstaje specjalne
Koło Naukowe "Farmacja i prawo – Fight the Fakes". Celem tego Koła jest edukowanie studentów, personelu
medycznego i społeczeństwa na temat problematyki leków substandardowych i fałszowanych, a
jednocześnie ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem "Stop Nielegalnym Farmaceutom", którego członkami
są farmaceuci, lekarze, studenci, emerytowani funkcjonariusze policji i prawnicy.
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"Podobnie jak w wiele innych krajach, które mają długie granice z innymi państwami, istnieje ryzyko, że
sfałszowane leki przenikną do łańcucha dostaw, zagrażając bezpieczeństwu pacjentów i osłabiając systemy
opieki zdrowotnej. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie zaangażowane podmioty – pracownicy służby
zdrowia, policjanci, pracownicy służby celnej, decydenci polityczni i społeczeństwo – współpracowały ze
sobą w celu rozwiązania tego niedocenianego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dołączenie do Fight the
Fakes daje nam świetną okazję do zaangażowania się w szerszą sieć podobnie działających organizacji i osób
fizycznych, aby wypowiadać się przeciwko podrabianym lekom" – podkreśla prof. Zbigniew Fijałek,
Kierownik Zakładu Farmacji Kryminalistycznej. Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i prezesa
Stowarzyszenia "Stop Nielegalnym Farmaceutykom".
Od czasu utworzenia FTF rośnie nie tylko pod względem ilości partnerów, ale także jako uznany globalny
głos mający na celu umocnienie kluczowej roli w walce z substandardowymi i sfałszowanymi lekami w
ramach ogólnego podejścia do osiągnięcia UHC. Kampania wznawia zaproszenia dla członków, którzy są
zaangażowani w walkę z produkcją i rozpowszechnianiem sfałszowanych i substandardowych leków,
szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Wschodniej, gdzie ludzie są najbardziej narażeni na
nieświadome kupowanie i konsumowanie podrobionych produktów medycznych.
Fight the Fakes
Fight the Fakes (FTF) jest globalną organizacją (kampanią), która ma na celu podniesienie świadomości na
temat zagrożeń związanych z fałszywymi lekami. Kampania daje głos tym, którzy zostali osobiście dotknięci,
i dzieli się historiami osób pracujących nad powstrzymaniem tego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Ma
na celu zbudowanie globalnego ruchu organizacji i osób, które będą przedstawiały negatywny wpływ
sfałszowanych leków na społeczeństwo i zmniejszały negatywne konsekwencje dla poszczególnych osób na
całym świecie.
King's College London
King's College London jest jednym z 10 najlepszych uniwersytetów na świecie (QS World University
Rankings, 2018/19) i jednym z najstarszych w Anglii. King's ma ponad 31.000 studentów (w tym ponad
12.800 doktorantów) z około 150 krajów na całym świecie i około 8500 pracowników. King's ma znakomitą
reputację światowej klasy nauczania i najnowocześniejszych badań. W 2014 r. w Research Excellence
Framework (REF), osiemdziesiąt cztery procent badań w King's zostało uznanych za „wiodące na świecie”
lub „doskonałe na arenie międzynarodowej” (3* i 4*). Od momentu powstania, studenci i pracownicy King's
poświęcili się służbie społeczeństwu. King's będzie nadal koncentrować się na wiodącej na świecie edukacji,
badaniach i usługach i będzie odgrywał coraz bardziej aktywną rolę w coraz bardziej wzajemnie połączonym
i złożonym świecie. Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o Vision 2029,
strategicznej wizji King’s na następne 12 lat do 2029 - będzie to 200 rocznica założenia uniwersytetu. Worldchanging ideas. Life-changing impact.
Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Warszawie jest jedną z najstarszych szkół medycznych w Polsce. Od ponad 200 lat
zapewnia edukację i szkolenia w zakresie medycyny i farmacji, na poziomie licencjackim, magisterskim i
podyplomowym. Koło Naukowe studentów "Farmacja i prawo – Fight the Fakes", utworzone w Zakładzie
Farmacji Kryminalistycznej, ma na celu edukowanie studentów, personelu medycznego i opinii publicznej
na temat problematyki leków substandardowych i sfałszowanych.
Stowarzyszenie „Stop Nielegalnym Farmaceutykom”
Stop Nielegalnym Farmaceutykom - Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia i Praworządności zostało założone w
2017 roku przez naukowców z wiodących uczelni medycznych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu,
emerytowanych oficerów policji i prawników. Celem Stowarzyszenia jest działalność, która ujawnia i

+41 22 338 32 00 • INFO@FIGHTTHEFAKES.ORG
WWW.FIGHTTHEFAKES.ORG

zapobiega przejawom patologii i nieetycznych praktyk w handlu produktami farmaceutycznymi i
medycznymi, do użytku ludzi i zwierząt. Ponadto Stowarzyszenie koncentruje się na wspieraniu nauk
farmaceutycznych, medycznych, biologicznych i prawnych w walce z szeroko pojętą przestępczością
farmaceutyczną.
Kontakty
• Fight the Fakes: Fight the Fakes Secretariat, secretariat@fightthefakes.org
• King’s College London: Dr Bahijja Raimi-Abraham MPharm PhD, Lecturer in Pharmaceutics, King’s
College London, KCLFighttheFakes@gmail.com
• Uniwersytet Medyczny w Warszawie i Stowarzyszenie Stop Nielegalnym Farmaceutykom: Prof. dr
hab. Zbigniew Fijałek, Kierownik Zakładu Farmacji Kryminalistycznej, Uniwersytet Medyczny w
Warszawie i Prezes Stowarzyszenia „Stop Nielegalnym Farmaceutykom”, zfijalek@wum.edu.pl
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