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Az elmúlt hetekben több olyan egészségügyhöz kapcsolható esemény történt, amely
megdöbbentette a magyar tudományos társadalmat és rossz hírét kelti Magyarországnak. A
tudatlanság és az alattomos megtévesztés különösen veszélyezteti az orvostudományt és a
genetikát. Ennek természetes magyarázata, hogy a saját és hozzátartozói egészsége mindenkit
foglalkoztat, és a beteg embereket könnyedén lehet rávenni hatalmas anyagi áldozatokra a
gyógyulás reményének felcsillantásával. Ugyanakkor a kevéssé tájékozottak fegyvertelenek a jól
felépített megtévesztéssel szemben.
A téves tanok hirdetői ma könnyebb helyzetben vannak, mint valaha, hiszen az internet kiváló és
kontrollálatlan médiumot jelent. E fórumon bárki közzé teheti véleményét, mely szerint vírusok
nincsenek, a védőoltások feleslegesek, sőt károsak, a mérgek végtelen hígításban gyógyító
hatásúak a víz emlékező tehetsége miatt, az őssejtek véráramba juttatása meggyógyítja az összes
pusztító kórt, vagy génjeinkbe van írva, hogy az emberi fajon belül hova tartozunk. Kellő anyagi
ráfordítással és némi szuggesztív hajlammal olyan honlapot lehet létrehozni, amely tömegeket
győz meg. Ebben a műfajban senki nem követeli a tudományos bizonyítékokat vagy ellenőrizhető
forrásokat. Sajnos az interneten terjesztett megalapozatlan közlések gyakran a nyomtatott
sajtóban, rádióban, televízióban is teret kapnak, mert egyes szerkesztőségek kellő szakmai
kontroll hiányában felkapják a „szenzációs felfedezésekről” szóló „híreket”.
A tömegeket megtévesztő propaganda alapja sajnos a gátlástalan anyagi érdek, vagy sanda
indítékú politikai szándék, amely a problémát elméleti, szakmai szintről etikai, jogi kategóriába
helyezi. Készen állnak a védőoltást megtagadók által elkapott és terjesztett legsúlyosabb fertőző
betegségeket vízzel töltött golyócskákkal elmulasztani, bármikor őssejt-infúzióval, őssejt fokozó
kapszulával csodát tenni, vagy költséges genetikai vizsgálattal kizárni a nem kívánatos
származást és igazolni a „tiszta” eredetet. Az elmúlt hetek néhány eseménye is jelzi, hogy
milliárdos haszonnal járó, áltudományos csalások zajlanak szabadon és megtorlatlanul az
országban.
Az Egészségügyi Tudományos Tanács feladatának tekinti, hogy küzdjön az ilyen törekvések
ellen. Több esetben kezdeményezte eredménytelenül a jogalkalmazók közbelépését.

A Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási Kft közelmúltban széles körben ismertté vált genetikai
tesztjének „következtetése” szakmai, etikai szempontból alaptalan, illetve elfogadhatatlan.
Nemcsak a tudomány jelen állásával, hanem a Magyarországon hatályos törvényekkel is
ellentétes. Az ETT kezdeményezte ez ügyben a hatóság és a jogalkalmazók intézkedéseit.
Dr. Tulassay Zsolt Az Egészségügyi Tudományos Tanács fel kívánja hívni egyrészt a laikus állampolgárok
figyelmét, hogy egészségüket és világlátásukat tudatosan veszélyeztetik, másrészt a jogalkalmazó
akadémikus
hatóságok, szervezetek figyelmét, hogy a szólásszabadság nevében súlyos visszaélések,
törvénytelenségek történnek és maradnak megtorlatlanul. Ez súlyosan megingatja a közbizalmat.
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