Oficjalne oświadczenie „Fight the Fakes” dotyczace COVID-19 i
pojawiających się fałszywych doniesień o skutecznych terapiach i lekach
„Fight the Fakes” wraz z całą globalną społecznością ochrony zdrowia jest głęboko
zaniepokojona szybkim globalnym rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa (COVID-19) i
deklaracją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o pandemii z 11 marca 2020 roku. Wśród
społeczeństwa pojawiają się coraz większe obawy dotyczące zarażenia się wirusem i
niedoborami leków związanymi z epidemią koronawirusów, co prowadzi ludzi do wzięcia spraw
w swoje ręce w celu leczenia i ochrony siebie.
Są to idealne warunki dla przestępców, aby wykorzystać obawy ludzi poprzez reklamę
fałszywych metod leczenia i szczepionek oraz rozpowszechnianie plotek o potencjalnych lekach.
W Ugandzie, kilkanaście osób zostało aresztowanych za rozdawanie fałszywych szczepionek
przeciwko koronawirusom, a w Iranie co najmniej 44 osoby zmarły z powodu wypicia
toksycznego alkoholu, po pogłoskach o jego leczniczej skuteczności. Amerykańska Agencją ds.
Leków i Żywności (FDA) i Federalna Komisja Handlu (FTC) wydały oficjalne ostrzeżenie o
firmach sprzedających fałszywe produkty lecznicze przeciwko COVID-19.
Obecnie nie ma zatwierdzonych metod leczenia, szczepionek ani skutecznych produktów
leczniczych przeciwko COVID-19. Wszelkie oferty reklamujące takie produkty medyczne są
celowo fałszywe i w żadnym wypadku nie powinny być kupowane i konsumowane. Stosowanie
produktów, które nie zostały zatwierdzone do leczenia COVID-19 bez nadzoru lekarza stwarza
znaczne ryzyko dla zdrowia i życia pacjentów.
Wszelkie wprowadzające w błąd i celowo fałszywe informacje na temat COVID-19 krążące w
mediach społecznościowych i mediach zostały opisane przez WHO jako infodemic.
„Fight the Fakes” wzywa wszystkich swoich członków i szeroką globalną społeczność związaną
z ochroną zdrowotną do podniesienia świadomości społecznej na temat sfałszowanych leków
obiecujących skuteczne leczenie lub ochronę przeciwko COVID-19.
Nie walczymy już tylko z wirusem, ale teraz również ze stale rosnącą „infodemią”.
Aby uzyskać więcej porad i najnowszych informacji, odwiedź stronę WHO, a jeśli czujesz się
chory, postępuj zgodnie z zaleceniami krajowymi i odwiedź stronę Internetową Ministerstwa
Zdrowia czy Inspekcji Sanitarnej.
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