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STOP
CELEBRYTYZACJI
PSEUDONAUKI

APEL ORGANIZACJI PACJENCKICH I FUNDACJI

DO WSZYSTKICH OSÓB
ZABIERAJĄCYCH GŁOS W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

APEL FUNDACJI I ORGANIZACJI PACJENCKICH



WARSZAWA ,  25  MAJA  2020

Szanowni Państwo,

 

z niepokojem obserwujemy niebezpieczny trend celebrytyzacji pseudonauki, czyli pojawiania się

w przestrzeni publicznej wypowiedzi rozpoznawalnych powszechnie osób, których hipotezy, 

teorie i twierdzenia nie znajdują potwierdzenia w badaniach naukowych, a często wręcz stoją

w sprzeczności z faktami potwierdzonymi naukowo.

 

Fundacje i organizacje pacjenckie na co dzień mają kontakt z chorymi. Wśród pacjentów są tacy,

którzy dziś ponoszą zdrowotne konsekwencje z powodu zaufania, jakim obdarzyli

pseudomedycznych hochsztaplerów. Zdarza się, że organizacje pacjenckie otaczają opieką rodziny,

których bliscy, pod wpływem pseudonaukowych teorii, nie zgadzają się na podjęcie leczenia

o udowodnionej skuteczności, odbierając sobie tym samym szansę na skuteczną terapię. 

 

Dlatego apelujemy do wszystkich osób zabierających głos w przestrzeni publicznej
o wyjątkową ostrożność podczas wypowiedzi dotyczących tematyki zdrowotnej. Szczególnie
ważne jest przedstawianie rzetelnych uzasadnień opartych na naukowych podstawach. Cała

cywilizacja zachodnia została zbudowana właśnie na naukowych podstawach, stąd medycyna

również, a nawet przede wszystkim, nie może być od naukowych podstaw oderwana. 

 

Fundacja Watch Health Care, wraz z sygnatariuszami apelu, stara się - w miarę swoich możliwości -

służyć pomocą merytoryczną wszystkim, którzy w niemerytorycznym chaosie przestrzeni medialnej

czują się zagubieni i nie wiedzą, gdzie szukać rzetelnej, potwierdzonej naukowo wiedzy.

Oczekujemy jednocześnie szerokich i stanowczych działań ze strony środowisk naukowych
i instytucji państwowych na rzecz ochrony zdrowia publicznego przed zalewającą nas falą
pseudonaukowych wypowiedzi osób publicznych. 

 

Celebrity-based medicine nie może zastąpić Evidence-based medicine (EBM), która jest jedynym

dopuszczalnym paradygmatem w cywilizowanym świecie.

SYGNATARIUSZE APELU:

 

ALIVIA - FUNDACJA ONKOLOGICZNA
AMICUS FUNDACJA ŁUSZCZYCY I ŁZS

FUNDACJA CORDA CORDIS IM. DR. WALEREGO WIĘCKO W BYDGOSZCZY
FUNDACJA EUROPACOLON POLSKA

FUNDACJA MY PACJENCI
FUNDACJA OMEALIFE RAK PIERSI NIE OGRANICZA

FUNDACJA ONKOCAFE - RAZEM LEPIEJ
FUNDACJA POKONAJ RAKA

FUNDACJA RAK’N’ROLL WYGRAJ ŻYCIE
FUNDACJA WATCH HEALTH CARE

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ONKOLOGICZNA
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PACJENTÓW ZE SCHORZENIAMI SERCA I NACZYŃ ECOSERCE

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

STOWARZYSZENIE HEMATOONKOLOGICZNI
STOWARZYSZENIE LIVER

STOWARZYSZENIE NEUROFIBROMATOZY POLSKA ALBA JULIA
STOWARZYSZENIE POLSKIE AMAZONKI RUCH SPOŁECZNY

STOWARZYSZENIE REUMATYKÓW I ICH SYMPATYKÓW IM. HANKI ŻECHOWSKIEJ
STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA


