„CSODASZEREK”
RÁKOS BETEGEKNEK
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) számos versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálta
a rákos betegeknek kínált termékek reklámjait, tájékoztatóit, és állapított meg
jogsértést, szabott ki bírságot. A termékek között vannak élelmiszerek is.
A daganatos betegségek előfordulásának gyakoriságára tekintettel
Magyarországon is jelentős számban találhatók meg azok a vállalkozások,
amelyek vagy egy adott rákos megbetegedés, vagy a daganatos betegségek
széles spektruma gyógyításának, megelőzésének ígéretével hívják fel
a vásárlók figyelmét az általuk forgalmazott készítményekre.

Az élelmiszer termékkategórián belül megtalálhatóak az étrend-kiegészítők,
közfogyasztásra szánt élelmiszerek, valamint különleges táplálkozási célú élelmiszerek, amelynek egy csoportját alkotják a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek. Ez utóbbi termékkategóriába tartoznak a kemoterápiás vagy sugárterápiás kezelésben részesülő rákos betegek speciális étrendi táplálására szolgáló tápszerek.
A fenti kategória mindegyike élelmiszernek minősül, a hatályos jogszabályok
alapján a gyártók, forgalmazók főszabály szerint nem tulajdoníthatnak azoknak
semmilyen gyógy-, terápiás-, valamint preventív hatást.
Amikor élelmiszer forgalmazásáról beszélünk, gyakran előfordul, hogy a forgalmazó cégek kihasználják, hogy az általuk kínált termékek célközönsége sérülékeny
fogyasztók, akik súlyos betegek, kiszolgáltatott helyzetben vannak és az állapotukban bekövetkező ígért változásokért a hagyományos orvostudomány által alkalmazott beavatkozások, kezelések mellékhatásainak enyhítése érdekében jelentős
összegeket hajlandók kifizetni.
A GVH javasolja, hogy
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legyen elővigyázatos, amennyiben egy rákos betegek számára szánt
termék – amely nem gyógyszer – vonatkozásában gyógyhatás,
prevenciós hatás kerül megjelenítésre egy reklámban;
fokozott körültekintéssel járjon el, amikor teljesen ismeretlen, hihetetlen
gyorsaságú gyógyulást ígérő, csodahatású készítményeket kínálnak
Önnek;
a termékek hatékonyságának megalapozottságáról és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásairól előzetesen konzultáljon a
kezelőorvosával és/vagy gyógyszerészeti hatóság munkatársaival;
ha egy daganatos betegek számára ajánlott termék kizárólag természetes, növényi anyagokból áll, gondoljon arra, hogy bizonyos növények –
különösen gyógyszerekkel együtt alkalmazva – allergiás reakciókat okozhatnak az arra érzékenyek számára és nem feltétlen javulás, hanem romlás következhet be a legyengült immunrendszerű betegek állapotában;
legyen tekintettel arra is, hogy rákos betegek gyógyítására szolgáló
kezeléseknél alkalmazott gyógyszerek és a megvásárolt termékben
lévő hatóanyagok között lehetnek olyan kedvezőtlen kölcsönhatások,
amely a kezelés hatását felerősítik, vagy csökkentik.

A „csodaszerek”-kel kapcsolatos döntésekről
további részletek a GVH honlapján olvashatók.
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