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Szanowny Panie,
w odpowiedzi na e-mail przysłany do Ministerstwa Zdrowia uprzejmie proszę o
zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Ministerstwo Zdrowia i cała Rada Ministrów nieustannie pracują dla dobra Polaków i
innych osób, które znajdują się na terytorium RP, dokładają wszelkich starań, aby
zabezpieczyć zdrowie obywateli i ich rodzin. Podejmujemy wszelkie działania, które są
aktualnie uzasadnione i adekwatne, mając na celu minimalizowanie skutków
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego
Departament prosi o śledzenie oficjalnych komunikatów, sygnowanych przez instytucje
państwowe,

zamieszczonych

przede

wszystkim

na

stronie

internetowej

http://www.gov.pl/koronawirus i przekazywanych opinii publicznej poprzez media,
portale społecznościowe i inne informacyjne kanały rządowe. Działania o charakterze
medycznym i sanitarnym, zarówno w obszarze profilaktyki, jak i postępowań klinicznych,
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19
przestrzegają rygorów medycyny opartej na zweryfikowanych i aktualnych dowodach
naukowych. Należy przypomnieć, że każdy lekarz zobowiązany jest prowadzić leczenie
zgodnie z medycyną opartą na dowodach oraz stosować zasady deontologii zawodowej.
Informujemy również, że 14 lutego br. opublikowane zostało wspólne Oświadczenie
Głównego Inspektora Sanitarnego i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w związku
z publikacją na fanpage „Ukryte terapie – Jerzy Zięba” treści zagrażających
zdrowiu i życiu ludzi.
W oświadczeniu tym, wydanym przez wiodącą instytucję państwową prowadzącą
działania przeciwepidemiczne oraz samorząd zawodowy zrzeszający wszystkich lekarzy
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w naszym kraju, zawarto następujące, niezwykle istotne w obecnej sytuacji wskazania:
„Rekomendujemy zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku w
korzystaniu z dostępnych w Internecie informacji, często przekłamanych lub 2
nieprawdziwych, przez co mogących w efekcie spowodować poważny uszczerbek na
zdrowiu.
Odradzamy eksperymentowanie z wszelkiego rodzaju pseudo poradami lub pseudo
terapiami, które bezpośrednio mogą zagrozić zdrowiu lub życiu osób je stosujących. Jest
to działanie szczególnie groźne i niebezpieczne”. (Oświadczenie jest dostępne pod
adresem:https://gis.gov.pl/aktualnosci/oswiadczenie-glownego-inspektora-sanitarnegoiprezesa-naczelnej-rady-lekarskiej/).
Ministerstwo Zdrowia z całą mocą zaleca stosowanie się do przywołanych rekomendacji.

Z poważaniem,
Jakub Bydłoń
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

2

