Internetoví šmejdi straší důvěřivé lidi pomocí hororů o parazitech
V uplynulém týdnu přišla na adresu dotazy@parazitologie.cz, ale taky na Parazitologický ústav AV ČR, a
parazitologům na přírodovědeckých fakultách Jihočeské univerzity a Univerzity Karlovy řada dotazů na
prostředky proti parazitům jako jsou DETOXIC, HERBAL TEA ANTI PARASITE a WURM-EX.

Je to výsledek kampaně organizované internetovými šmejdy. Jaké jsou jejich metody?
Podívejte se na následující stránky:
http://www.vstrackai.com/rndr/Blog_Detoxic_CZ
http://abcmagazine.pro/rndr/Medicina_Detoxic_SK
Podobají se jako vejce vejci. V české mutaci údajný vedoucí (neexistujícího) Národního ústavu parazitických
onemocnění MUDr. Michael Petr a ve slovenské mutaci Ján Kolesár (není to ani jeden z nich, fotka je ukradena
z internetu, ve skutečnosti jde o Prof. Didiera Pipetta ze Ženevy) tvrdí, že zápach z úst způsobují paraziti a řadu
dalších nesmyslů.
Šmejdi chtějí lidi vystrašit a tak neváhají použít další kradené fotky, které asi převzali z některé z desítek
podobných šmejdovských stránek z Ruska či Ukrajiny, např.:
http://veroyatno.com.ua/medicinehealth/vse-lyudi-zarazheny-parazitami-foto/
Ve skutečnosti jde o parazity ve zvířatech, např. údajní červi ve žlučových kamenech jsou ve skutečnosti hlístice
Dirofilaria immitis v srdci psa.
http://plpnemweb.ucdavis.edu/NEMAPLEX/images/Dimmitis.jpg,
Srdce psa je nepochybně i na fotce, která předstírá, že jde o lidské srdce a bezostyšně tvrdí, že je postiženo 23
% lidí!
Dirofilaria immitis může být opravdu velmi vzácně komárem na člověka přenesena, ale larva nedoputuje do
srdce a nedospívá v něm: najde se buď pod kůží nebo se zapouzdří v plicích. Vystrašení lidé si pak mají v úžasné
akci (50% sleva!!!) objednat výtažek z řebříčku lékařského a zeměžluče. Nevím jak vy, ale já bych 1 300 Kč za
bylinky nezaplatil.
Ke stejnému výrobku směřují i jiné podvodné “blogy”, např:
http://dxtrack55.info/rndr/TE_Healthcare_academy_Detoxic_CZ1
Tam zas údajný předseda Národního institutu parazitologie Prof. Marek Musil (kradená fotka zemřelého Dr.
Jacka Lewise z Omahy) tvrdí spoustu nesmyslů o parazitech. Jde opět o výňatky z některé z ruských stránek
např. http://blogostories.com/intx/10millionov/?tid=1177024437), které ovšem směřují k objednání přípravku
Intoxic. Stejně zázračně působícího, ale složeného z úplně jiných bylin. Já bych se výtažku ze škumpy bál, pokud
v tom opravdu je.
Podobné stránky zase mají přesvědčit o zázračném účinku jiných bylinek se slevou, tentokrát se jedná o
Antiparazitický čaj Herbal Tea (http://news.com-shortlink.com/HerbalTea/CZ/). A zase: neexistující (ale “náš
nejlepší”) parazitolog Tomáš Horák, srdce psa vydávané za srdce 45leté ženy (až po smrti ji objevili parazity!),
cysticerky Taenia pisiformis v mezenteriu zajíce vydávané za cysticerky v lidském mozku a fotka myomu dělohy
vydávaná za slinivku napadenou parazity.

Paraziti jsou na internetu velmi oblíbeným předmětem desinformací:

A nejen na internetu, zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy, které lze na našem trhu koupit. Jedná se však o
nedůvěryhodné knihy o parazitech a léčení nemocí jimi způsobených. Obsahují informace nepřesné, záměrně
zkreslené i zcela vymyšlené:

A rostlinných přípravků, které údajně vypuzují (většinou nepřítomné) parazity z těla je také celá sbírka.
Neuškodí lidem ani parazitům a jsou předražené:

Tyto proti parazitům neúčinné ale lidskému organismu neškodné přípravky ublíží sice vaší peněžence, ale
(pokud to s nimi nepřeženete) neublíží vašemu zdraví. To však nelze tvrdit o skutečných antiparazitikách, která
jsou účinná. Zjednodušeně lze říci, že jsou jedovatější pro parazity než pro lidi, a proto by měla být podávána
pouze v dávkách, které předepisují lékaři a pod jejich kontrolou. Šmejdi však doporučují nesmyslně vysoké
dávky, dokonce preventivně, a internetový trh je zaplaven léky indické a thajské výroby, které si může v
jakémkoliv množství koupit kdokoliv. Tady už končí legrace a překračují se naše zákony.

Nakonec ještě srovnání s klasickými šmejdy, tedy s těmi, kvůli kterým se toto označení vžilo pro provozovatele
určitého typu nekalých obchodních praktik.
Co s nimi mají internetoví šmejdi společného? Obě skupiny prodávají své zboží za několikanásobně vyšší
hodnotu, než ve skutečnosti má. Obě skupiny k tomu využívají klamavou reklamu a pohybují se na hraně
zákona a někdy ji i překračují. A čím se liší?
Cílovou skupinou klasických šmejdů jsou (nebo spíš byli, doufám) především senioři, lidé s nižším vzděláním a
nižšími příjmy, kteří si s sebou na předváděcí akce nenosili tablety či chytré telefony, pomocí kterých by snadno
zjistili, že předváděné a “výhodně nabízené” zboží je ve skutečnosti předražené. Klíčovým momentem nekalého
obchodu pak bylo přesvědčit zákazníka, že finanční výhodu získá, podepíše-li ihned na místě smlouvu, od které
pak prakticky nešlo odstoupit. Očividně se nepočítalo s tím, že podvedený na nabídku téhož zboží naletí
opakovaně.
Cílovou skupinou internetových šmejdů jsou především vzdělaní lidé (soudě dle tazatelů z naší rubriky, jsou to
především ženy), kteří mají přístup k internetu a zájem o zdraví svoje, svých dětí, rodičů apod. Záměr vychází z
toho, že mnoho lidí “chce za své zdraví platit”. Mají pocit, že koupí drahého přípravku udělali něco užitečného
pro zdraví svoje nebo svých příbuzných. Počítá se i s placebo efektem: potíže, které velmi často nejsou nijak
výrazné, mohou po použití např. bylinného přípravku zdánlivě ustoupit. Cílem je přesvědčit zákazníky k
opakovanému, nejlépe dlouhodobému odběru nabízeného zboží a k přesvědčování ostatních, jak je úžasné.
Pracuje se také s velmi výhodnými slevami (nejčastěji 50%), ale to je možná kontraproduktivní: podle motivace
dotazů v naší rubrice je právě nápadná sleva tím, co vyvolá podezření. Smutné na tom je, že se mezi
podvedenými objevují i lidé, kteří skutečně a dlouhodobě trpí nějakými nemocemi (nebo třeba jejich děti) a
kteří se nechají přesvědčit, že jsou působeny strašnými parazity. Jak trefně poznamenala jedna z tazatelek
rubriky, jde o zneužívání lidského neštěstí.
A co my si slibujeme od příspěvků podobných tomuto a od našich odpovědí v rubrice dotazy? Statisticky
významný počet zákazníků internetových šmejdů to asi neodradí. Přesto chceme informovat aspoň ty, kteří
zapochybují. Kdysi to velmi trefně vyjádřil Jan Werich: „Boj s lidskou hloupostí se nedá vyhrát. Ale utéci z toho
boje také nemůžeme, protože pak by blbost zaplavila svět.“
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