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Medidna
regenerativa,
el perill del
sensacionalisme
LA FUNDACI6 VILA CASAS i l’Obser-
vatori de la Comunicaci6 Cientifica
de la Universitat Pompeu Fabra han
presentat l’Informe Ouira12013, L’es-
tudi es du a terme des de fa 113 anys
i ~s una an~lisi crftica de lainformaci6
p~iblica sobre la salut ila medicina als
mitjans de comunicaciO. En aquesta
ediciO, l’informe s’ha centrat en l’ano-
menada medicina regenerativa, una
especialitat relativament nova que
t~ un Bran interns i una Bran pres~n-
cia medi&tica per les Brans expectati-
yes terap~utiques que desperta, en-
cara que no respon en realitat a una
aplicaci8 veritablement prbxima,

E10uiral recuB ]’impacte de1 nai-
xement de conceptes de medicina
reBenerativa que hart recollit els
mitjans des de11997 a] 2009. A m~s,
s’ha fet un seBuiment de tot el que
ban publicat el 2013 mitjans de tot el
mOn aixf corn les informaclons que
circulen per les xarxes socials, L’es-
tudl destaca que, malgrat el seu po-
tencial, la majoria dels tractaments
basats en l’fis de c~l,]ules mare arab
humans estan encara en fase expe-
rimental i hauran de passar d~cades
abans que arribin a set una realitat,
Per aquesta rag, recomana que tota

la informaci6 sobre aquesta q[iesti6
tinBui un tractament riBor6s i objec-
flu. L’estudiinsta les societats cien-
tffiques a treballar arab els especia-
listes en comunicaci6 en gules i reco-
manacions que millorin la informa-
ci6 que rep el ciutad~, alhora que
alerten de possibles fraus i del que la
premsa anomena"turisme de c~l.lu-
les mare", en refer~ncia a empreses
que ofereixen hipot#tics tracta-

ments de medicina reBenerativa
que no tenen ]’avaI d’estudis clfnics
o estan fora de la Iesalitat,

L’informe tamb~ desvela que els
mitjans de comunicaci6, en conni-
v~ncia arab Ies mateixes institucions
cientffiques, estan fomentant un
cert "vedetisme" d’alBuns investisa-
dors. Una situaci6 que no ajuda a
comprendre raven,c i la innovaci6 en
aquest ~mbit Recomana una visi6
m~s centrada en elconeixement ique
s’intensifiquin els debars ~tics
oberts per aquesta nova lfnia de re-
cerca, corn ara els limits dela clonaci6
o l’~s d’embrions per a la recerca, pe-
rb ambinformaci6 objectivaino basa-
da en prejuflicis sensacionalistes.
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