Borelioza i internet
Published on Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (https://www.etnologia.uw.edu.pl)

Borelioza i internet

Borelioza i Internet. Antropologiczne studium kontrowersji
medycznych w dobie cyfrowej komunikacji
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Co roku, zagro?enia zwi?zane z borelioz? stanowi? w Polsce popularny temat medialnych publikacji, zw?aszcza w
okresie pó?nej wiosny i lata, kiedy to kleszcze budz? si? ze snu. Podczas gdy jest za wcze?nie by mówi? o panice
spo?ecznej zwi?zanej z tak zwan? „Malari? Pó?nocy”, borelioza, podobnie jak inne choroby od-kleszczowe, jest
silnie obecna w polskim dyskursie publicznym, stanowi?c temat popularny nie tylko w mass mediach, ale tak?e na
rozlicznych portalach internetowych – na forach, blogach, czy w mediach spo?eczno?ciowych – niezale?nie
gromadz?cych i rozpowszechniaj?cych informacje o zdrowiu i chorobach. Wiele z tych portali upowszechnia
wiedz?, która zaliczana jest do nie-naukowych systemów wiedzy o zdrowiu.
Borelioza – budz?ca spo?eczne kontrowersje choroba o z?o?onych, trudno uchwytnych symptomach i rozleg?ych
komplikacjach zdrowotnych – stanowi idealne studium przypadku dla projektu, którego celem jest zbadanie
wp?ywu rozwoju cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na wspó?czesne praktyki dbania o zdrowie i
tworzenia wiedzy o zdrowiu, w kontek?cie rosn?cej widoczno?ci medycyny „alternatywnej”.
Pojawienie si? tzw. cyfrowej opieki zdrowotnej wzbudzi?o ró?ne w?tpliwo?ci, od zagadnie? sztucznej inteligencji i
interakcji cz?owiek-maszyna, przez problematyk? ?ledzenia stanu zdrowia poprzez aplikacje i urz?dzenia mobilne,
po obawy zwi?zane z bezpiecze?stwem zarz?dzania danymi o zdrowiu pacjentów. G?ównym celem tych
technologicznych przemian i innowacji by?o jednak?e uczynienie systemu opieki zdrowotnej bardziej wydajnym i
efektywnym, zarówno w ofercie instytucji publicznych, jak i prywatnych. Zmiany te zwróci?y uwag? badaczy na
ewoluuj?c? si? relacj? mi?dzy lekarzami a pacjentami w epoce post-prawdy, gdzie w Sieci kr??? doniesienia o
nieprawid?owo?ciach w systemie zdrowotnym, przypadkach lekarskich b??dów czy nieuczciwo?ci przemys?u
farmaceutycznego, które to informacje wp?ywaj? negatywnie na zaufanie spo?eczne wobec ekspertów z zakresu
wiedzy o zdrowiu.
Najnowsze badania z zakresu nauk spo?ecznych pokazuj? zmiany jakie zasz?y w odbiorze tematów zwi?zanych
ze zdrowiem i chorobami, w wyniku upowszechnienia si? Internetu jako ?ród?a wiedzy. Skala publicznego
zainteresowania borelioz? w Polsce rodzi wa?kie pytania o spadek spo?ecznego zaufania wobec autorytetów
publicznych, w tym medycznych. Cyfryzacja sposobów komunikacji informacji i produkcji wiedzy doprowadzi?a do
„Googlizacji wszystkiego” – wiedza sta?? si? szybko dost?pna, a nasz dost?p do niej jest ograniczony tylko
naszymi umiej?tno?ciami nawigacji Internetu. Sie? 2.0, wspó?tworzona przez jej niezliczonych u?ytkowników,
boryka si? z problemem prze?adowania informacjami, który prowadzi do chaosu informacji, wielog?osowego w
swej naturze. Jednocze?nie jednak, otwarta struktura Internetu pozwala wybrzmie? oddolnym i alternatywnym
narracjom, tworz?c przestrze? gdzie jednostkowa sprawczo?? mo?e negocjowa? hegemoniczne struktury w?adzy
otaczaj?ce produkcj? wiedzy.
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Szczegó?owym celem niniejszego projektu jest wk?ad we wci?? rozwijaj?c? si? wiedz? socjologiczn? i
antropologiczn? o boreliozie. Antropologiczne studium recepcji i do?wiadczenia samej choroby, jak i zwi?zanych z
ni? kontrowersji, zapewni unikatowy wgl?d w nowe praktyki zwi?zane ze zdrowiem i wiedz? o zdrowiu. Ogólnym
celem projektu jest, z kolei, przyczynienie si? do rozwoju polskiej antropologii medycznej, gdzie kwestie wp?ywu
nowych technologii komunikacyjnych na spo?eczn? recepcj? kwestii zdrowotnych pozostaj? niewystarczaj?co
zbadane. Poprzez rozwini?cie sposobów u?ycia etnografii cyfrowej do zg??bienia tematów tak delikatnych jak
indywidualne problemy zdrowia i choroby, projekt ten ma nadziej? przyczyni? si? rozszerzenia obszaru
badawczego i specjalistycznego polskiej antropologii cyfrowej. Co wi?cej, oparta na materia?ach empirycznych
analiza antropologiczna spo?ecznej recepcji boreliozy mo?e przyczyni? si? do opracowania bardziej skutecznych
sposobów leczenia i zapobiegania tej choroby. Ponad to, na koniec, projekt ten by? mo?e skromnie przyczyni si?
do posuni?cia o krok rozwa?a? o przysz?o?ci s?u?by zdrowia, zwracaj?c uwag? na konieczno?? zaadresowania
przez instytucje publiczne praktyk i rodzajów wiedzy o zdrowiu i ciele cz?owieka, które nie wywodz? si? z
zachodnich nauk medycznych.
Badanie rozpoczyna si? krytyczn? analiz? dyskursu o boreliozie w polskich mediach, od PRLu po wspó?czesno??.
W oparciu o t? wiedz?, rozpocz?te zostanie wielostanowiskowe badanie etnograficzne osadzone w przestrzeni
cyfrowej oraz poza ni?. Pierwszym krokiem b?dzie rozpocz?cie bada? w polskoj?zycznym Internecie, których celem
b?dzie poznanie spektrum ?róde? wiedzy o boreliozie. Dzi?ki temu nast?pi zlokalizowanie oraz nawi?zanie
wspó?pracy badawczej z nie-eksperckimi spo?eczno?ciami oraz poszczególnymi aktorami spo?ecznymi
zaanga?owanymi w upowszechnianie wiedzy o boreliozie przez nowe media. Wywiady etnograficzne, prowadzone
w?ród tych osób oraz osób choruj?cych na borelioz?, b?d? koncentrowa? si? na kwestiach indywidualnego
do?wiadczenia choroby, kontrowersji z ni? zwi?zanych, oraz praktyk samopomocy, zarówno tych dotycz?cych
zdrowia, jak i wiedzy o chorobie w ogóle.
Niniejszy projekt badawczy doprowadzi do rozwoju antropologii kulturowej, a w tym przede wszystkim antropologii
medycznej, dostarczaj?c ponadto now? perspektyw?, która przyczyni si? do lepszego zrozumienia z?o?onych
zjawisk spo?ecznych w obszarze zdrowia, których jeste?my dzi? ?wiadkami. Projekt przyczyni si? do podniesienia
poziomu wiedzy o boreliozie zarówno w?ród badaczy spo?ecznych, pracowników s?u?by zdrowia i instytucji
publicznych, jak i mediów i opinii publicznej. Co wi?c, doda polski akcent do ogó?u ?wiatowej wiedzy o
problematyce kontrowersji medycznych w dobie Internetu.
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