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Prezentacja została opracowana w ramach 
projektu Rozwoju racjonalnego używania leków 

w Europe, który otrzymał finansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach programu Zdrowie.



Czym jest HAI Europe?

• Europejski oddział globalnej sieci
not-for-profit

• Powstał w 1981 r.

• Skupia konsumentów, organizacje 
pozarządowe reprezentujące interes 
publiczny, podmioty świadczące usługi 
zdrowotne, naukowców, media i osoby 
fizyczne

• Europejska siedziba: Amsterdam, Holandia

• Stara się promować dostęp do 
podstawowych leków i promować ich 
racjonalne używanie



Co obejmuje ta prezentacja...

• Dyskusje o polityce w Europie: Historia wydarzeń i zaangażowani 
uczestnicy

• Jakie zmiany zaproponowano w dyrektywie w sprawie informowania 

pacjentów?

• Kampanie na rzecz „świadomości chorób” niezwiązane z marką w Europie

• Słowo przestrogi
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La Revue Prescrire - 25  lat niezależnej 
oceny leków

• Brawo:          0,30 %

• Prawdziwy postęp:                 2,34 %

• Daje pewne korzyści:              6,81 %

• Może pomóc:               14,60 %

• Nic nowego:                      69,02 %

• Nie do zaakceptowania :         3,18 %

• Brak decyzji: 3,83 %

La Revue Prescrire, 2006



W roku 
1900…



Promocja leków – konflikt?

Interes publiczny

Racjonalne 

używanie leków

Interes przemysłu 
farmaceutycznego

Maksymalizacja 

sprzedaży i zysków 
dla udziałowców



Rok 2001 – Propozycja zmian 
w prawie UE dotyczącym 

reklamy
• Komisja UE zaproponowała pilotażowy projekt 

dopuszczenia w Europie reklam leków na receptę (direct-to-

consumer advertising, DTCA) stosowanych w przypadku 

astmy, cukrzycy i AIDS.

• Co powiedziano:

„To nie jest reklama skierowana bezpośrednio do 

konsumentów. Nie wprowadzamy reklam leków na receptę. 

Chcemy, na zasadzie przypadku testowego, upewnić się, że 

możliwe jest udostępnienie sprawdzonej i skierowanej do 

pacjenta informacji...”
– Komisarz Erkki Liikanen, lipiec 2001 r.



Co napisano

Memo 01/267 Reforma prawodawstwa farmaceutycznego

Bruksela, 18 lipca 2001 r.

Proponowane zmiany legislacyjne 
obejmowały:
• „publiczne reklamowanie trzech klas produktów…” 
• zmianę art. 88, który zabrania reklamy leków na 
receptę skierowanej do obywateli;
• Brak bezpośredniego wyłączenia jakiejkolwiek 
formy reklamy w jakichkolwiek mediach.

Lepsze informowanie
Komisja uznała za stosowne zrezygnować ze ścisłego zakazu reklamy leków na receptę, 
ponieważ rośnie pośród obywateli zainteresowanie informacją o produktach medycznych i 
wiedza o nich.  



Propozycja została 
bezwzględnie odrzucona

• przez Parlament Europejski w 2002 r. : 494 do 42 

• i ponownie przez Radę UE w 2003 r.

...5 lat później...



Europejski krajobraz polityczny

• DG do spraw Przedsiębiorczości wciąż 
kieruje kwestią leków

• Nowe, głośne i mocno wspierane przez 
przemysł grupy pacjentów pojawiają się na 
scenie

• Kolejna grupa wysokiego poziomu: Forum 

Farmaceutyczne

• Podobna inicjatywa: tym razem 

zakamuflowana pod pojęciem informowania 
pacjentów



Proponowana dyrektywa w 
sprawie informowania 

pacjentów
• Przedsiębiorstwa będą mogły rozpowszechniać:

– Informacje zawarte w dodatkowym świadectwie ochrony 
(SPC) i ulotce znajdującej się w opakowaniu, ale 
zaprezentowane w inny sposób

– Ceny, informacje o zmianach opakowania i ostrzeżenia o 
skutkach ubocznych

– Informacje o badaniach nieinterwencyjnych

• Zatwierdzone kanały:

• Internet

• „Publikacje związane ze zdrowiem” – do określenia w 
przyszłości...

• Wyraźnie zakazuje informacji porównawczej



Déjà vu?

Informacja «» Reklama



Co jest zabronione w 
obecnym prawodawstwie 

UE?
Dyrektywa UE:

• Artykuł 88 (a) zabrania reklamy leków 

na receptę skierowanej do ogółu 
społeczeństwa

• Artykuł 86 (2) dopuszcza informowanie 

o chorobach, o ile reklama nie zawiera 

bezpośredniego lub pośredniego 
odniesienia do konkretnego produktu



Kampania Pfizer 
Portugalia, 2007 r.

Ponad 6 tygodni bez 
papierosa i ani jednej 

kłótni.

Rzuć palenie bez scen, 
odwiedź swojego 

lekarza.

Czego reklama nie mówi:
Pfizer ma produkt do 

sprzedania: wareniklina; 
ostrzeżenie o skutkach 

ubocznych 
Amerykańskiej Agencji 

ds. Żywności i Leków 
(FDA) i Europejskiej 

Agencji Leków (EMEA) : 
depresja, myśli 

samobójcze, zmiany 
nastroju



Kampania „Omiń okres”
zorganizowana przez Bayer Schering w Holandii w 

2007 roku

Ulotka rozprowadzana 
w aptekach

Czego nie mówi reklama:

• DTCA: Nielegalne

• Bezpośrednie odniesienie do 
produktów zatwierdzonych do 

użytku przy określonych 
wskazaniach

• Pozytywne uwagi o lekach 

produkowanych przez spółkę
• Sugerowany produkt jest pod 

obserwacją FDA: 

zaniepokojenie skutkami 

ubocznymi – zakrzepica żył 
głębokich – spółka użyła 
niepotwierdzonych stwierdzeń 
w kampanii reklamowej



Reklamowanie produktów bez 
określonej marki

• „Chorobotwórczość” (ang. disease-
mongering) – rozszerzone definicje choroby 
w celu zwiększenia sprzedaży

• Niedokładne informacje dotyczące 
występowania choroby, zagrożeń i 
potencjalnych korzyści

• Niespełnienie standardów określonych w 
Kryteriach Etycznych WHO

• Reakcja organów nadzoru jest z reguły 
niedostateczna



- 't Jong GW i in. British Medical Journal 2004;328:931

Reklamy telewizyjne NOVARTIS, Holandia

Definicja promocji wg Kryteriów Etycznych: 
pobudza sprzedaż



Problemy

• Przedsiębiorstwa podlegają nieodłącznemu konfliktowi 
interesów

• Publiczne rozpowszechnianie informacji o charakterze 

promocyjnym na temat leków na receptę
– Wzrost konsumpcji i kosztów

– Wzrost nieracjonalnego używania

• Reklamy przypominające byłyby dozwolone: emotywne 
obrazy i przesłania budujące świadomość marki

• Sprawdzanie informacji przed wypuszczeniem reklamy nie 

rozwiąże problemu
– Znaczne obciążenie dla władz publicznych

– Marnotrawstwo zasobów: ludzkich i finansowych

• Samoregulacja nie jest rozwiązaniem



Co się dzieje obecnie…

• Sprzeciw ze strony grup związanych ze zdrowiem 
publicznym, konsumentów, płatników, pracowników 
służby zdrowia, niezależnych organizacji pacjentów

• Rada UE wyraziła poważne obawy

• W Parlamencie UE trwają dyskusje na temat 
dyrektywy Komisji

• Ważna mobilizacja opinii społeczeństwa 
obywatelskiego: również Twojej opinii!



Po pierwsze - zdrowie i dobro 
publiczne!

• Społeczeństwo potrzebuje bezstronnej, dokładnej i 
porównawczej informacji o wadach i zaletach możliwych 
formach leczenia, w tym również o możliwości zaniechania 
leczenia, a nie zamaskowanej lub jawnej reklamy. 

• Należy stworzyć lub lepiej egzekwować prawne zakazy 
nieetycznej promocji leków. 

• Przemysł ma do odegrania wyraźną rolę:

– poprawić jakość informacji o produkcie oraz jakość 
opakowań i ulotek informacyjnych;

– pełne i publiczne ujawnienie wszystkich wyników badań 
skuteczności i bezpieczeństwa leku przeprowadzonych 
przed i po wprowadzeniu go na rynek



Dyrektywa w sprawie informowania pacjentów...

...nie jest tym, na co wygląda!

Health Action International (HAI) jest niezależną, globalną siecią starającą się zwiększyć dostęp do podstawowych 
leków i promować ich racjonalne wykorzystanie poprzez  badania na najwyższym poziomie i rzecznictwo oparte na 

dowodach



Zajęcia w grupach

 Podział na małe grupy

 Ćwiczenia praktyczne

 Krytyczna ocena reklamy

 Każda grupa wybiera sprawozdawcę, który 
prezentuje wnioski zebranym

 Wspólna dyskusja
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Ćwiczenie grupowe

 Przyjrzyj się grafice, tytułowi i treści

 Kto jest adresatem docelowym?

 Jakie jest kluczowe przesłanie?

 Co tekst mówi: 

 o korzyściach stosowania tego leczenia?

 o ryzyku związanym z tym leczeniem?

 Co zawiera ulotka?

 Czego w niej brakuje? 
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