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בריאות בוחרים בתבונה

ד”ר מלקולם קנדריק

בריאות בוחרים בתבונה

רפואת יתר

האם קפה טוב לך? האם נקניקיות יהרגו אותך? האם צריך להימנע מסוכר, שומן, 

ד"ר מלקולם קנדריק הוא רופא משפחה ששנים חשב שהוא עושה רק טוב לפציינטים,
עד שהתחיל לשאול שאלות... בטקסט מבריק ומצחיק בטירוף הוא לוקח אזמל 

 "קוראים יקרים, לפני שאתם נוטלים תרופות לאורך זמן, כדאי שתקראו ספר זה.
הוא יראה לכם את הדרכים המעוותות שבהן מציגים תועלת של תרופות... אז במי 
לבטוח אחרי מסע הספקנות הזה? גם על כך ד"ר קנדריק נותן תשובה... הקשיבו 
לאנשים שאין להם קשר לתעשיית התרופות או לכל גוף מסחרי אחר. עקבו אחרי 
הספקנים... שימו לב לאלה שמוכנים ללכת נגד הזרם ולהתעמת עם המומחים"

"בכישרונו הרב, בשפה קלה ומלאת הומור בריטי משובח, מצליח קנדריק להראות 
ורהש

מחקר רעוע, תאוריות שמעולם לא הוכחו ולעתים קרובות על לא כלום. גם אם זה 
לא כלום מאוד מרשים, מבוסס, הגיוני וידוע לכולנו, ברגע שבוחנים אותו לעומק, הוא 

האם קפה טוב לך? האם נקניקיות יהרגו אותך? האם צריך להימנע מסוכר, שומן, 
מלח או כולם ביחד?

קבעת כבר תור למשטח צוואר הרחם? שוקלת קיצור קיבה?
לוקח סטטינים כמו ילד טוב?

או שאולי עדיף שתתעלמו מההפגזה חסרת הרחמים של עצות רפואיות ותזכרו שאף 
אחד לא יוצא מהחיים בחיים?

ד"ר מלקולם קנדריק הוא רופא משפחה ששנים חשב שהוא עושה רק טוב 
לפציינטים,

עד שהתחיל לשאול שאלות... בטקסט מבריק ומצחיק בטירוף הוא לוקח אזמל 
ומנתח עבורך את עולם המידע הרפואי, לשיקול דעתך.

הוא חושף את הטריקים המשמשים להצגת סיכון קטנטן כעצום, לתמרון מחקרי 
תרופות ומשמעותם, לעיוות נתונים ולהפחדת הציבור, כדי שנעשה את מה שמכניס 

בדרך כלל הכי הרבה כסף.
אחרי שתקראו את הספר הזה תדעו למה להאמין וממה להתעלם, ולא פחות חשוב 

- מה לשאול את הרופא.
ספר חובה עבור כל מי שאי פעם נתן או קיבל עצה רפואית.

רופאים ישראלים ממליצים:
ד"ר דן קרת:

 "קוראים יקרים, לפני שאתם נוטלים תרופות לאורך זמן, כדאי שתקראו ספר זה.
הוא יראה לכם את הדרכים המעוותות שבהן מציגים תועלת של תרופות... אז במי 
לבטוח אחרי מסע הספקנות הזה? גם על כך ד"ר קנדריק נותן תשובה... הקשיבו 
לאנשים שאין להם קשר לתעשיית התרופות או לכל גוף מסחרי אחר. עקבו אחרי 
הספקנים... שימו לב לאלה שמוכנים ללכת נגד הזרם ולהתעמת עם המומחים"

ד"ר עופר שחר:
"בכישרונו הרב, בשפה קלה ומלאת הומור בריטי משובח, מצליח קנדריק להראות 

 ססובמ השעמל ,תונוכנ ןהש םיעדוי טושפ ונלוכש "תותִמא"ה לש עירכמה בורהש
על מחקר רעוע, תאוריות שמעולם לא הוכחו ולעתים קרובות על לא כלום. גם אם 
זה לא כלום מאוד מרשים, מבוסס, הגיוני וידוע לכולנו, ברגע שבוחנים אותו לעומק, 

הוא מתפרק כמו מגדל קלפים...
אחד הספרים שישנו את המחשבה שלכם על טוב ורע בעולם הרפואה,

למי ולמה להאמין ולמי וממה להתעלם"


