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IEVADS

Informācija par zālēm publiskajā telpā un medijos Latvijā parādās bieži un dažādos veidos –
reklāmās, žurnālu un avīžu rakstos, televīzijas un radio sižetos, lekcijās, izglītojošos pasākumos,
pacientus izglītojošos materiālos utt. Zinātniskās literatūras analīze parāda, ka šādai sabiedrībai
paredzētajai informācijai par zālēm var būt dažādi mērķi:
✓ informēt un atgādināt par jaunām vai apritē esošām zālēm,
✓ veicināt pareizu un drošu zāļu lietošanu,
✓ veicināt pacientu līdzestību,
✓ mazināt riskus, kas saistīti ar zāļu lietošanu,
✓ veicināt zāļu pārdošanu,
✓ u.c.
Biedrības “Veselības Projekti Latvijai” līdzšinējie zāļu reklāmu monitorēšanas pasākumi un
pētījumi par sabiedrību izglītojošām kampaņām liecina, ka ne tikai zāļu reklāmas, bet arī Latvijas
mediju sniegtā informācija par zālēm sabiedrībai ne vienmēr atbilst labās prakses standartiem un
dažkārt šī informācija satur pat slēptās reklāmas pazīmes, tādēļ biedrība 2018. gadā uzsāka
projektu, kura uzdevumi bija:
1) zinātniskās literatūras un citu valstu labās prakses izpēte par kritērijiem informācijas
nošķiršanai no zāļu reklāmas,
2) informācijas par zālēm monitorings medijos,
3) iegūto datu analīze un kritēriju izstrāde zāļu reklāmu nošķiršanai no informācijas.
Projekta rezultātā ir iegūti un izanalizēti dati par to, cik kvalitatīva ir medijos sabiedrībai piedāvātā
informācija par zālēm Latvijā, kā arī ir izstrādāti kritēriji zāļu reklāmas atšķiršanai no informācijas
par zālēm. Projekta rezultāti tika prezentēti un apspriesti diskusijā ar dažādām iesaistītajām pusēm
2018. gada 9. oktobrī.
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LITERATŪRAS ANALĪZE
KĀ SABIEDRĪBU IETEKMĒ INFORMĀCIJA PAR ZĀLĒM?

Kvalitatīva, sabalansēta informācija par zālēm var sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības un
indivīda veselības veicināšanā. Piemēram, lai arī ir pierādīts, ka daudzi medikamenti, ja tos pareizi
lieto, var būtiski uzlabot pacienta dzīvildzi un/vai dzīves kvalitāti, tomēr pacienti zāles dažādu
iemeslu dēļ mēdz nelietot. Aprēķināts, ka kardioloģijā zāles nepareizi lieto līdz pat 40% pacientu,
un šim faktam ir būtiska ietekme uz mirstību un papildus saslimšanām (Chowdhury et al., 2013).
Ja informācija par zālēm ir vērsta uz līdzestības veicināšanu un palielina pacientu izpratni par
racionālu un pareizu zāļu lietošanu, tā var sniegt būtisku ieguldījumu veselības uzlabošanā. Tomēr
nepareizi, nepārdomāti vai mārketinga nolūkos sniegta informācija var negatīvi ietekmēt
sabiedrības un indivīda veselību, tādēļ ir svarīgi regulēt informācijas par zālēm saturu medijos un
publiskajā telpā. Vērtējot informāciju par zālēm, ir svarīgi nošķirt komerciālu no
nekomerciālas informācijas, jo atšķiras informācijas avots, mērķis un saturs.
Faktori, kas ietekmē pacienta rīcību, piemēram, lēmumus par to, lietot vai nelietot recepšu vai
bezrecepšu zāles, uztura bagātinātājus un ārstniecības augu tējas ir plaši pētīti citās valstīs dažādās
pacientu grupās. 2018. gadā veiktā sistemātiskā pārskatā par kvalitatīvajiem pētījumiem, kuros
analizēta pacientu pieredze zāļu lietošanā, autori secināja, ka zāļu lietošanas paradumus varētu
veicināt virkne dažādu faktoru:
✓ ģimenes locekļu aktīva iesaiste,
✓ lielāka ārsta iesaiste,
✓ individualizēta pieeja pacientam,
✓ praktisku šķēršļu mazināšana,
✓ pastāvīga atbalsta nodrošināšana,
✓ atbalstīta slimības paškontrole (self-management),
✓ uz pacientu vērsta pieeja (patient-centred approach),
✓ sistēmas šķēršļu novēršana,
✓ ārstu izglītošana par līdzestības veicināšanu,
✓ uzlabota pacientu izglītošana.
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Šī pētījuma autori norādīja, ka arī pacienta izglītošana par slimībām un zālēm ir viens no faktoriem,
kas var veicināt pacientu līdzestību un līdz ar to veselības uzlabošanos (Rashid, Llanwarne, Heyns,
Walter, & Mant, 2018).
Zinātniskajā literatūrā pacientu izglītošanu definē kā procesu, kurā veselības aprūpes speciālisti
vai citi profesionāļi sniedz pacientam informāciju, lai mainītu pacienta ar veselību saistīto
uzvedību vai uzlabotu veselības stāvokli (Du et al., 2015). Tomēr pētījumi par pacientu izglītošanu
par zālēm un zāļu lietošanu norāda uz pretrunīgiem rezultātiem. Tas varētu būt saistīts ar to, ka
informatīvo un izglītojošo aktivitāšu ietekme var būt atkarīga no konkrētās pacientu grupas,
sniegtās informācijas formāta un satura, pacientu veselības pratības (health-literacy), kā arī
pētījuma metodoloģijas. Piemēram, 2018. gadā publicēta Kohreina grupas sistemātiska pārskata
autori secināja, ka pētījumi, kas analizē mobilo aplikāciju nozīmi līdzestības veicināšanai
kardiovaskulāriem pacientiem, lielākoties ir zemas kvalitātes un neuzrāda efektu vai uzrāda tikai
nelielu efektu (Palmer, Barnard, Perel, & Free, 2018). Līdz ar to, lai apstiprinātu vai noraidītu
mobilo aplikāciju nozīmi līdzestības veicināšanā šajā pacientu grupā, ir nepieciešami papildus
pētījumi. Cita pārskata autori secināja, ka izglītojošām aktivitātēm nav būtiskas ietekmes uz orālo
pretvēža zāļu lietošanas līdzestību (Arthurs et al., 2015). Autori secināja, ka pastāv lielas atšķirības
starp izglītojošām metodēm, un ir nepieciešama to standartizācija, lai precīzāk mērītu dažādu
aktivitāšu ietekmi.
Vienlaikus vērojami arī pozitīvi informācijas sniegšanas un pacientu izglītošanas rezultāti.
Piemēram, 2018. gadā publicēta zinātnisko pētījumu pārskata autori secināja, ka izglītojošām
aktivitātēm var būt pozitīva ietekme uz tuberkulozes zāļu lietošanu (Alipanah et al., 2018). Citi
pētījumi rāda, ka sabiedrībai veidoti materiāli par zālēm un to pareizu lietošanu var būt efektīvi,
lai veicinātu ne tikai līdzestību, bet arī drošu zāļu lietošanu. 2018. gadā publicēta pētījuma autori
secināja, ka pacientiem izstrādāti rakstiski materiāli par benzodiazepīnu un sedatīvo līdzekļu
negatīvo ietekmi uz senioriem, kuri ir vecāki par 75 gadiem, samazināja šo zāļu lietošanas biežumu
šajā vecuma grupā (Erwin, Goodman, & Smith, 2018). Rakstiskais materiāls informēja pacientus
par riskiem, kas saistīti ar šo zāļu lietošanu, par to, kā pareizi pārtraukt zāļu lietošanu, kā arī ietvēra
aicinājumu pārrunāt ar savu ārstu alternatīvus līdzekļus. Papildus tam autori identificēja arī
pacienta ģimenes ārsta atbildību, un aicināja ārstus apspriest ar pacientu iespējamās ārstēšanas
alternatīvas.
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Pacientu izglītošanas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no viņu veselības pratības jeb kapacitātes
meklēt, uztvert, apstrādāt un izprast informāciju, kā arī rīkoties atbilstoši saņemtajai informācijai
(Nutbeam, 2008). Lai gan nav pierādīts, ka starp pacientu veselības pratību un līdzestību pastāvētu
cēloņsakarības (Geboers et al., 2015; Shiyanbola, Unni, Huang, & Lanier, 2017), tomēr zināms,
ka negatīvi uzskati par zālēm samazina pacienta līdzestību. Taču saistība starp zināšanām un
līdzestību ir nozīmīga tikai pacientiem ar augstu veselības pratības līmeni. Līdz ar to var secināt,
ka pacientiem ar zemu veselības pratību informācijas sniegšana ar mērķi veicināt līdzestību var
nebūt efektīva, jo šiem pacientiem trūkst prasmju uztvert un pielietot šo informāciju (Shiyanbola
et al., 2017). Pacientiem ar zemu veselības pratību ir arī lielāks risks pārprast viņiem sniegto
informāciju par zālēm un to lietošanu. 2016. gadā publicētā sistemātiskā pārskatā par metodēm,
kas varētu veicināt zāļu lietošanas līdzestību, autori secināja, ka rezultatīvi ir tikai konkrētai
mērķauditorijai piemēroti materiāli, kuri ir mērķtiecīgi veidoti, lai veicinātu līdzestību zāļu
lietošanā (Wali, Hudani, Wali, Mercer, & Grindrod, 2016).
No zinātnisko rakstu analīzes var secināt, ka pacientu rīcību, kas saistīta ar zāļu lietošanu, ir
iespējams ietekmēt ar informāciju, kas pacientam tiek piedāvāta, pie tam šī ietekme var būt dažāda
– gan pozitīva, gan negatīva. Tāpēc ir svarīgi saprast ne tikai veselības aprūpes speciālistu sniegtās
informācijas ietekmi, bet arī publiski sniegtās informācijas, tajā skaitā mediju satura un
komerciālas informācijas par zālēm, kvalitāti un ietekmi uz pacienta uzvedību. Informācija par
zālēm ir īpaša veida informācija, jo tai ir nozīmīgs potenciāls ietekmēt cilvēku rīcību attiecībā uz
savu veselību un tā var gan veicināt, gan mazināt veselības ieguvumus.
Arī žurnālistiem un redaktoriem var trūkt zināšanas par to, kas būtu jāievēro, rakstot par veselības
un jautājumiem un zālēm. Pētījumi rāda, ka žurnālistiem var būt grūtības izprast sarežģītus ar
veselību, slimībām un zālēm saistītus jautājumus, kā arī interpretēt statistikas datus (Voss, 2002).
Tāpat dažkārt ir vērojami žurnālistu ētikas pārkāpumi, veidojot zāļu slēptās reklāmas un ļaujot
veselības aprūpes speciālistiem reklamēt zāles rakstos, kuri ir noformēti kā informācija par slimību
un veselību pacientiem (Klin & Eshet, 2017).
Līdz ar to mediju redakcijām un žurnālistiem, atzīstot, ka sabiedrības informēšanai par veselības
jautājumiem, tai skaitā arī par zālēm, var būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme, ir jāsaprot un
jāuzņemas atbildība par publicētās informācijas kvalitāti. Vienlaikus ir jāveic arī sabiedrības
izglītošana un jāveicina veselības un mediju pratība, lai arī paši informācijas saņēmēji spētu labāk
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izvērtēt informācijas kvalitāti, kā arī saprast atšķirību starp informāciju un reklāmu, apzinoties un
kritiski vērtējot reklāmas ietekmi.
VAI ZĀĻU REKLĀMA IR IZGLĪTOJOŠA INFORMĀCIJA?

Zāļu ražotāji apgalvo, ka zāļu reklāma ir vērtīga informācija par zālēm, tā stiprina patērētāju
tiesības, stimulē pacientu iesaisti diskusijās ar ārstiem un ka šāda veida informācija par zālēm
uzlabo pacientu līdzestību. Taču pētījumi par reklāmu saturu rāda, ka ražotāju sniegtā informācija
par zālēm reklāmās bieži ir nepilnīga un tai ir komerciāls raksturs, kā arī nav pierādījumu par
reklāmu pozitīvu ietekmi uz pacientiem (Frosch, Grande, Tarn, & Kravitz, 2010). Tas liek izdarīt
secinājumu, ka zāļu reklāma ir jāuzlūko kā mārketinga instruments un attiecīgi arī kritiski
jāvērtē. Jāņem vērā tas, ka zāļu reklāma atšķiras no citiem reklāmas veidiem ar to, ka tā var
ietekmēt būtiskus ar veselību un ārstēšanos saistītus patērētāju lēmumus. Arī LR Veselības
inspekcija norāda, ka salīdzinot ar citām reklāmu grupām “sabiedrībai paredzētā [zāļu] reklāma
ietilpst augstāka riska grupā, jo sabiedrības locekļi atšķirībā no speciālistiem mazāk kritiski spēj
izvērtēt sniegto informāciju par zālēm” un “zāļu reklāma, kas pieejama plašākai auditorijai
(internets, televīzija un citi masu informācijas līdzekļi) ietilpst augstākā riska grupā”(LR
Veselības inspekcija. 2016. gada publiskais pārskats, 2017).
Latvijā, tāpat kā visā Eiropas Savienībā un daudzās citās pasaules valstīs, ir atļauta tikai bezrecepšu
zāļu reklāma sabiedrībai, turklāt drīkst reklamēt tikai tās zāles, kuras ir reģistrētas Latvijā un
iekļautas Latvijas zāļu reģistrā vai ir reģistrētas atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras centralizētajai
zāļu reģistrācijas procedūrai un kuru reģistrācija vai pārreģistrācija ir spēkā. Šīs reklāmas saturs
un noformējums tiek detalizēti regulēts normatīvajos aktos, lai mazinātu zāļu reklāmas iespējamo
negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību. Detalizētas prasības zāļu reklāmu saturam un
noformējumam ir definētas MK noteikumos Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā
zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”1.
Lai mazinātu potenciāli nevēlamu reklāmu ietekmi, Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā,
normatīvais regulējums nosaka, ka sabiedrībai ir atļauts reklamēt bezrecepšu zāles, bet recepšu
zāles sabiedrībai reklamēt ir aizliegts. Tam pamatā ir ideja, ka recepšu zāļu nepamatota vai
nepareiza lietošana var nodarīt būtisku veselības kaitējumu un sabiedrībai nav atbilstošu zināšanu

1

https://likumi.lv/doc.php?id=230392
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un prasmju, lai kritiski izvērtētu informāciju par recepšu zālēm. Lai gan 2008. gadā Eiropas
Komisija ierosināja mazināt ierobežojumus farmācijas industrijai sniegt pacientiem informāciju
par zālēm, t.i. atļaut sabiedrībai reklamēt recepšu zāles, intensīvu diskusiju, kā arī pacientu
organizāciju un veselības aprūpes speciālistu kritikas ietekmē šis ierosinājums mazināt zāļu
reklāmas ierobežojumus tika noraidīts. Kritiķi uzsvēra, ka industrija nevar būt uzticams
informācijas avots par zāļu izvēli, iedarbību un drošumu sabiedrībai interešu konflikta dēļ (Shai,
2013).
Pētot reklāmu ietekmi, 2015. gadā publicēta ASV veikta pētījuma autori analizēja faktorus, kas
ietekmē pacientu rīcību saistībā ar redzētajām recepšu un bezrecepšu zāļu reklāmām. Autori
secināja, ka pacienti, kuriem ir veselības problēmas, vairāk pievērš uzmanību zāļu reklāmai, ir
biežāk pakļauti zāļu reklāmas ietekmei, ir mazāk kritiski attiecībā uz zāļu reklāmām, kā arī biežāk
vēlējās iegādāties reklamētās zāles. (Lee, King, & Reid, 2015)
Pieaugot interneta izmantošanai, sabiedrībai, ir pieejama citās valstīs izplatīta recepšu zāļu
reklāma, tajā skaitā ārpus Latvijas reģistrētas mājaslapas, kas reklamē vai piedāvā iegādāties
recepšu zāles, un neatbilst Eiropas Savienībā un Latvijā spēkā esošajam zāļu reklāmu regulējumam
(Leonardo Alves, Lexchin, & Mintzes, 2018). Šīs vietnes izmanto starptautiskus domēnus, tāpēc
bieži vien valsts institūcijām trūkst iespējas kontrolēt šo vietņu saturu un informācijas kvalitāti.
Robeža starp informāciju un reklāmu ir neskaidra un pieļauj interpretācijas iespējas, it īpaši,
gadījumos, kad materiālā zāļu nosaukums netiek minēts tiešā veidā. Nīderlandē organizācijas
“Healthy Skepticism” veiktā pētījumā pētnieki analizēja informāciju par veselības jautājumiem
medijos, un identificēja virkni gadījumu, kad farmācijas uzņēmumu sponsorēta vai sniegta
informācija tieši vai netieši popularizēja konkrētus recepšu medikamentus, izmantojot dažādus
informācijas kanālus – preses relīzes, televīziju, radio, interneta vietnes un izglītojošas kampaņas
(Nuland & Damen, 2010). Citā pētījumā, analizējot 50 populārākās interneta vietnes par
šizofrēniju Google un Yahoo, 58% no tām bija zāļu ražotāju finansētas vietnes. Interneta vietnes,
kuras sponsorēja farmācijas firmas, biežāk izmantoja bio-ģenētiskos slimības skaidrojumus, kā arī
uzsvēra zāļu lietošanas nozīmi vairāk nekā psihosociālas ārstēšanas pieejas un saistīja vardarbību
ar zāļu lietošanas pārtraukšanu (Read, 2008). Šī pētījuma autors arī secina, ka industrijas
sponsorētās vietnēs biežāk parādās apgalvojumi, kas var veicināt zāļu pārdošanas apjomu.

8

Pierādījumi liecina, ka dažādu reklāmas kampaņu rezultātā, it īpaši, ja tieši vai netieši tiek sniegta
informācija par recepšu zālēm, populācijā pieaug specifisku slimību diagnostika un pieprasījums
pēc konkrētām zālēm. ASV veiktā randomizētā kontrolētā pētījumā zinātnieki analizēja
standartizētu pacientu pieprasījumu pēc reklamēta konkrēta antidepresanta receptes ārsta vizītes
laikā (ASV ir atļauta recepšu zāļu reklāma sabiedrībai). Pacienti, kuru loma bija standartizēta
atbilstoši pētījuma mērķiem, ārstam raksturoja depresijas simptomus vai simptomus, kas bija
līdzīgi reklāmās minētajiem, bet, kuru mazināšanai nebūtu nepieciešama zāļu terapija. Ja šie
pacienti vizītē ar ārstu pieprasīja reklamētās zāles, viņi biežāk saņēma recepti, neatkarīgi no
simptomu veida un smaguma pakāpes (Kravitz et al., 2005). Citā ASV veiktā pētījumā pētnieki
analizēja testosterona terapijas reklāmu ietekmi uz veiktajiem izmeklējumiem un nozīmētajām
terapijām un secināja, ka reklāmas veicināja analīžu nozīmēšanu, un terapijas tika uzsāktas arī tad,
ja netika veiktas seruma analīzes, kas ir pretrunā ar vadlīnijām (Layton, Kim, Alexander, & Emery,
2017).
CITI INFORMĀCIJAS VEIDI PAR ZĀLĒM MEDIJOS
IZGLĪTOJOŠAS KAMPAŅAS PAR SLIMĪBĀM

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā nav atļauta recepšu zāļu reklāma sabiedrībai, bieži sastopama
informācijas sniegšanas forma ir izglītojošas kampaņas par slimībām vai simptomiem (disease
awareness campaigns), kuru mērķis ir izglītot sabiedrību par kādu saslimšanu un aicināt veikt
izmeklējumus, lai diagnosticētu slimību un uzsāktu ārstēšanos ar recepšu zālēm (De Freitas, Falls,
Haque, & Bursztajn, 2014; Fabius, Cheung, Rijcken, Vinkers, & Talsma, 2004; Yamey, 2000).
Šāda veida kampaņas kļūst arvien populārākas, tomēr Latvijā to saturs netiek izvērtēts un
kontrolēts. Pētījumi liecina, ka izglītojošas kampaņas par slimībām ir plaši sastopamas dažādās
valstīs un palielina konsultāciju skaitu pie ārstiem un izrakstīto zāļu skaitu (Basara, 1996;
Castleberry, Bayuk, & O'Bryan, 2011; Dyer, 2006; Jong, Stricker, & Sturkenboom, 2004;
Leonardo Alves, Lexchin, et al., 2018). Īpaši sarežģīti ir atšķirt izglītojošu kampaņu no reklāmas
gadījumos, ja ir pieejams tikai viens medikaments konkrētās slimības ārstēšanai (Bélisle Pipon &
Williams-Jones, 2015), kuru kampaņas ietvaros var tieši nenosaukt, tomēr pacientiem ir viegli
atrast papildus informāciju par šī medikamenta komercnosaukumu.
Lai gan šāda veida izglītojošas kampaņas var izglītot sabiedrību par slimībām, sniedzot
informāciju par veselības problēmām un to, kur meklēt palīdzību, pastāv arī būtiski riski, ka
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kampaņas var izmantot slēptās reklāmas veidošanai. Kampaņu veidotāji kā īpaši nozīmīgas uzsver
šāda veida kampaņas slimībām, kuras ir reti diagnosticētas. Tomēr pētījumi rāda, ka šo kampaņu
ietvaros sniegtās informācijas kvalitāte var būt problemātiska (Nuland & Damen, 2010), kā arī
kampaņas var tikt veidotas kā slēpta zāļu reklāma. Tāpat atsevišķos gadījumos kampaņām var
nebūt norādīts sponsors, līdz ar to sabiedrība var nebūt informēta par kampaņas komerciālo
raksturu (Mackenzie, Jordens, Ankeny, McPhee, & Kerridge, 2007).
Latvijā veiktā pētījumā par sabiedrību izglītojošām kampaņām, kura laikā 6 mēnešus tika
monitorēti 19 populārākie drukātie un tiešsaistes mediji latviešu un krievu valodā secināja, ka
vidēji nedēļā tiek publicēti 10 materiāli par slimībām un ārstēšanos. Vērtējot šo materiālu
kvalitātes saturu pēc starptautiskiem kritērijiem, tika secināts, ka 94,9% (n=157) neizpildīja
vismaz vienu kritēriju. Biežākie pārkāpumi bija nezināms materiāla autors vai sponsors,
nesabalansēta un maldinoša informācija. Visbiežāk tika publicēti materiāli par kardioloģijas,
dermatoloģijas un onkoloģijas tēmām. 14,3% jeb 23 materiāli iekļāva speciālas mājaslapas un 10
materiāli reklamēja recepšu zāles (Leonardo Alves, Poplavska, et al., 2018).
Lai arī pacientu lielāka iesaiste diagnostikas un ārstēšanās procesā varētu veicināt savlaicīgu
diagnostiku un ārstēšanu, kā arī drošāku zāļu lietošanu (Dubois, 2003; van de Pol & de Bakker,
2010), pacienti ne vienmēr spēj izvērtēt informācijas kvalitāti (Fabius et al., 2004), kā arī
kampaņas var veicināt veselu cilvēku kļūdainu diagnosticēšanu vai pašdiagnosticēšanu
(Moynihan, Heath, & Henry, 2002). Veidojot izglītojošas kampaņas par slimībām nesen tirgū
ienākušām zālēm, pieaug drošuma riski, jo par šo zāļu lietošanu dažādās pacientu populācijās ir
pieejams maz informācijas. Tāpat pastāv bažas, ka šādas kampaņas var veicināt pārlieku lielu
diagnostiku (overdiagnosis), analīžu un zāļu lietošanu gadījumos, kad cilvēkiem tiek
diagnosticētas vai ārstētas slimības vai simptomi, kas tiem nenodara kaitējumu (Moynihan, 2013;
Pathirana, Clark, & Moynihan, 2017).
MEDIJU MATERIĀLI PAR ZĀLĒM UN ĀRSTĒŠANOS

Papildus informācijas avots sabiedrībai ir žurnālistu vai citu autoru veidotie mediju materiāli par
zālēm un ārstēšanos. Ņemot vērā, ka mediji varētu būt būtisks informācijas avots par veselību un
zāļu lietošanu, informācijai ir jābūt objektīvai un viegli uztveramai, tomēr informācija nedrīkst
kļūt par reklāmu. Tomēr ir daudz piemēru, kad mediju materiāli dažādās valstīs, arī Latvijā, tiek
izmantoti kā slēptā reklāma, piemēram, minot rakstos konkrētu zāļu ražotāja nosaukumus, iesakot
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konkrētas zāles, aprakstot konkrētu zāļu iedarbību. Lai gan dažkārt tiek minēti iebildumi, ka trešās
personas (piemēram, žurnālista) izplatīta informācija nevar tikt uzskatīta par reklāmu, tomēr tiesu
spriedumos Eiropā par šo jautājumu ir pausts cits viedoklis: “Direktīvas 2001/83 86. pants ir
jāinterpretē tādējādi, ka trešās personas izplatīta informācija par zālēm, proti, to terapeitiskām
vai profilaktiskām īpašībām, var tikt uzskatīta par reklāmu šī paša panta izpratnē, pat ja šī trešā
persona darbojas pēc savas iniciatīvas un pilnībā juridiski un faktiski neatkarīgi no šādu zāļu
ražotāja vai pārdevēja.”2
Citās valstīs veiktos pētījumos secināts, ka mediju sniegtā informācija par zālēm var ietvert
neatbilstošu vai nepilnīgu informāciju par zāļu ieguvumiem, risku, kā arī pētnieku interešu
konfliktiem un finansiālām saiknēm starp pētījumu veicējiem un industriju (Moynihan et al.,
2000). Pētījumi rāda, ka ir vērojami arī tieši farmācijas industrijas mēģinājumi ietekmēt mediju
saturu, sadarbojoties ar konkrētiem žurnālistiem, kā rezultātā medijos parādās tiešas atsauces uz
farmācijas industrijas avotiem, kas kalpo industrijas interesēm. Piemēram, Beļģijā veiktā pētījumā
pētnieki secina, ka farmācijas industrijas ietekme uz mediju saturu informācijā par zālēm ir pat
lielāka, nekā to parāda mediju satura kvantitatīvā analīze. (De Dobbelaer, Van Leuven, &
Raeymaeckers, 2017).
ASV tika veikts pētījums, kurā pētnieki analizēja FDA un mediju sniegto informāciju par zāļu
drošuma brīdinājumiem (black box warning). Autori secināja, ka būtiski atšķīrās sniegtā
informācija - FDA informācija biežāk iekļāva zāļu starptautiskos un komercnosaukumus,
rekomendācijas kā pacientiem rīkoties un kur meklēt palīdzību. Savukārt medijos publicētā
informācija lielākoties iekļāva tikai zāļu komercnosaukumus un nesniedza rekomendācijas kā
pacientam rīkoties, ja viņš vai viņa lieto šīs zāles. Tāpat mediji biežāk iekļāva ekspertu viedokļus,
kas atbalstīja vai apstrīdēja FDA pausto nostāju par zālēm (Yong, Bigman, Flynn, Mittermaier, &
Long, 2009). Jaunzēlandē veikts pētījums norādīja, ka medijos sniegtā informācija par zālēm ir
veidota saskaņā ar jaunākajiem pierādījumiem, bet tomēr ir nepilnīga. Piemēram, netika iekļauta
informācija par zāļu indikāciju, ieguvumiem un blakusparādībām vai terapijas izmaksām
(Robinson et al., 2018).

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0421
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MEDIJU MATERIĀLI PAR FARMĀCIJAS BIZNESU UN ZINĀTNI

Īpaša joma ir mediju materiāli par farmācijas biznesu un zinātni, kuru tiešais mērķis nav reklamēt
kādas konkrētas zāles, tomēr var būt gadījumi, kad šāda veida informācija tiek izmantota slēptās
reklāmas veidošanai. Īpaši svarīgi būtu izvērtēt robežu, kur Latvijas uzņēmumu vai zinātnieku
sniegtā informācija par biznesa panākumiem vai pētījumu rezultātiem kļūst par slēptu zāļu
reklāmu. Svarīgi ir arī tas, ka mediju materiālos par zinātni zāles parasti tiek minētas kā zinātniskās
darbības rezultāti, tomēr masu medijos, atšķirībā no zinātniskās literatūras nav recenzēšanas
procesa un kritēriju, kas ļautu izvērtēt informācijas pamatotību. Līdz ar to mediju materiālus par
šo tēmu raksturo ļoti atšķirīga kvalitāte un precizitāte (Fralick et al., 2013).
KOPSAVILKUMS

Zinātniskās literatūras analīze rāda, ka gan legāla, gan slēpta bezrecepšu un recepšu zāļu reklāma
var veicināt neracionālu zāļu lietošanu. Reklāmai kā komerciāla rakstura informācijai par zālēm ir
ietekme uz pacienta rīcību, un tā var veicināt neracionālu zāļu lietošanu, kas nav saistīta ar
veselības ieguvumiem. Recepšu zāļu tieša un netieša reklāma tiek vērtēta īpaši pretrunīgi – no
vienas puses to var uzskatīt par sabiedrības informēšanu un izglītošanu par pieejamām terapijām,
no otras puses pētījumi par reklāmu informācijas kvalitāti un ietekmi uz sabiedrības paradumiem
liecina, ka šādai reklāmai drīzāk varētu būt nevēlama ietekme. Formāla recepšu zāļu reklāma
Latvijā ir aizliegta, un to salīdzinoši viegli atpazīt un izskaust. Arī pārkāpumus bezrecepšu zāļu
reklāmās var salīdzinoši vienkārši atpazīt un novērst. Taču īpaši kaitīgas ir slēptās zāļu reklāmas,
jo slēpta zāļu reklāma rada vismaz divas problēmas: pirmkārt, sabiedrība to var uztvert kā
nekomerciālu informāciju un līdz ar to vērtēt mazāk kritiski; otrkārt, Latvijā nav definēti skaidri
kritēriji, kā nošķirt informāciju no slēptās reklāmas, kas apgrūtina kontrolējošo iestāžu un mediju
darbu. Lai apzinātu medijos sniegtās informācijas kvalitāti, pētījuma ietvaros tika veikta mediju
monitorēšana un satura analīze, kuras metodes ir aprakstītas nākošajā sadaļā.
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INFORMĀCIJAS MONITORINGA METODOLOĢIJA

Projekta ietvaros 3 pētnieces un divas brīvprātīgās 4 mēnešus (2018. gada marts, aprīlis, maijs,
jūnijs) veica informācijas par zālēm un zāļu reklāmu monitoringu Latvijas medijos. Mediju
monitoringam tika atlasīti mediji pēc sekojošiem kritērijiem, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku
mediju dažādību:
✓ vismaz 1 sabiedriskais medijs (radio vai TV) un 1 komerciālais medijs (radio vai TV)
✓ vismaz 2 drukātie maksas izdevumi par veselības tēmām sabiedrībai
✓ vismaz 2 bezmaksas drukātie mediji par veselības tēmām sabiedrībai
✓ vismaz 2 maksas dzīves stila žurnāli
✓ vismaz 2 drukātie maksas ziņu mediji
✓ vismaz 2 reģionālie maksas drukātie mediji
1. tabula. Monitoringā iekļautie mediji
Veids
Sabiedriskais
medijs

Biežums
Darba
dienās

Mājas lapa
www.lr1.lv

Komerciālais
medijs
un Komerciālais
medijs

2x nedēļā

http://www.dzivite.lv/

1x nedēļā

https://tvplay.skaties.lv/parraides/laimigs-unvesels/915029

1x nedēļā

http://play24.lv/birka/nakotnes-medicina

Nosaukums
Latvijas radio 1,
raidījumi “Kā labāk
dzīvot”, “Zināmais
nezināmajā”,
Ģimenes studija”
LNT Dzīvīte
LNT Laimīgs
vesels

TV24
Nākotnes
medicīna
TV24 Arsts.lv kopā ar
ārstu Pēteri Apini
Ievas Veselība

Komerciālais
medijs
Komerciālais
medijs
Maksas žurnāls
par veselību
Veselība
Maksas žurnāls
par veselību
36.6
Maksas žurnāls
par veselību
Mana veselība
Bezmaksas
izdevums
par
veselību
Benu ikmēneša avīze Bezmaksas
izdevums
par
veselību
Mēness
aptiekas Bezmaksas
avīze
izdevums
par
veselību

1x nedēļā

https://xtv.lv/rigatv24/program/l38VNwD7Po2arsts_lv_kopa_ar_arstu_peteri_apini/full_show
1x divās https://lv-lv.facebook.com/ievasveseliba/
nedēļās
1x mēnesī https://www.veseliba.lv/
1x mēnesī

https://lv-lv.facebook.com/36.6zurnals

1x mēnesī

http://www.manaaptieka.lv/mana-veseliba/

1x mēnesī

http://www.benu.lv/ipasiepiedavajumi/ikmenesa-avize-lv/

1x mēnesī

http://www.menessaptieka.lv/lv/aktuali/
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Eiroaptiekas avīze

Bezmaksas
izdevums
par
veselību
Apotheka vēstis
Bezmaksas
tiešsaistes
medijs
par
veselību
Aptieku
alianses Bezmaksas
mēneša piedāvājums izdevums
par
veselību
Preiļu
slimnīcas Bezmaksas
vēstis
izdevums
par
veselību
Diabēts un veselība
Bezmaksas
izdevums
par
veselību
Santa
Maksas dzīves
stila žurnāls
Lilit
Maksas dzīves
stila žurnāls
Klubs
Maksas dzīves
stila žurnāls
Latvijas avīze
Drukāts maksas
ziņu medijs
Neatkarīgā
Rīta Drukāts maksas
Avīze
ziņu medijs
Dienas bizness
Drukāts maksas
ziņu medijs
Diena
Drukāts maksas
ziņu medijs
Kurzemes vārds
Drukāts maksas
reģionālais
medijs
Ziemeļlatvija
Drukāts maksas
reģionālais
medijs

1x mēnesī

https://www.euroaptieka.lv/ipasiepiedavajumi/menesa-piedavajumi/
https://www.apotheka.lv/vestis/

1x mēnesī

http://www.aptiekualianse.lv/lv/menesapiedavajums/

4x gadā

http://www.preiluslimnica.lv/avize

2x gadā

http://diabetsunveseliba.lv/lv/zurnala-numuri/

1x mēnesī

https://lv-lv.facebook.com/zurnalssanta

1x mēnesī

http://www.lilita.lv/lv/musu-zurnali/

1x mēnesī

https://www.facebook.com/ZurnalsKLUBS/

Darba
dienās
Darba
dienās
5x nedēļā

www.la.lv

Darba
dienās
5x nedēļā

www.diena.lv

2x nedēļā

https://www.ziemellatvija.lv/

www.nra.lv
www.db.lv

https://www.kurzemesvards.lv/lv/laikraksts/numuri/

Papildus, vienu reizi tika apskatītas arī sekojošas mājas lapas:
www.veselam.la.lv,
www.sapgalva.lv,
www.tvnet.lv,

www.medicine.lv,

www.jauns.lv,

www.migrenascentrs.lv,

www.delfi.lv,

www.arsts.lv,

www.vesti.lv,

www.ezerzeme.lv,

www.vesels.lv,

www.skaties.lv,

www.staburags.lv,

www.nra.lv,

www.auseklis.lv,

www.bauskasdzive.lv, www.vaduguns.lv, www.edruva.lv, www.dzirkstele.lv, www.bdaugava.lv,
www.estars.lv,

www.ogresvestis.lv,

www.saldus.lv,

www.ntz.lv,

www.talsuvestis.lv,

www.ventasbalss.lv, www.zz.lv.
No monitorētajiem medijiem pētījuma izlasē tika iekļauti sekojoši materiāli:
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✓ Jebkura informācija par zālēm (raksts, intervija, reklāmraksts, komentārs u.c.), arī
žurnālistu veidotie sižeti/raksti, kuros ir minēta konkrēta recepšu vai bezrecepšu zāļu viela
(arī nereģistrēta) VAI konkrēts zāļu produkts VAI zāļu terapeitiskā grupa (piem. statīni,
u.c.) VAI farmācijas uzņēmums.
✓ Tika izslēgti materiāli, kuri noformēti kā reklāma atbilstoši Latvijas normatīvajam
regulējumam, materiāli par medicīnas ierīcēm, uztura bagātinātājiem un vakcīnām.
✓ Katrs pētnieks līdz tekošā mēneša 10. datumam aizpildīja Excel tabulu par monitorēšanas
rezultātiem, norādot sekojošu informāciju: Raksta/sižeta nosaukums, medija nosaukums,
publicēšanas datums, autora vārds, uzvārds (ja tāds bija), materiālā minētā veselības
problēma, farmācijas uzņēmums, zāļu nosaukums u.c.
Pētnieces un brīvprātīgās trīs mēnešus (2018. gada jūlijs, augusts un septembris)
analizēja pētījumā iegūtos un Excel tabulā apkopotos datus (kopā Excel tabulā apkopots 101
ieraksts), izvērtējot informācijas par zālēm kvalitāti. Ņemot vērā monitoringa rezultātus, kā arī
zinātniskajā literatūrā un citu valstu labās pieredzes piemēros izmantotos kritērijus, darba grupa
izstrādāja labo un slikto piemēru analīzi un kritērijus informācijas par zālēm nošķiršanai no zāļu
reklāmas Latvijā.
PROJEKTA REZULTĀTI

Latvijā un Eiropas Savienībā spēkā esošais normatīvais regulējums un nozares pašregulējošie
dokumenti (farmācijas industrijas un žurnālistu ētikas kodeksi) nosaka, ka zāļu reklāmai vienmēr
ir jābūt skaidri atpazīstamai, noformētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tā nedrīkst būt
slēpta, piemēram, radot iespaidu, ka informāciju ir sagatavojis žurnālists nevis kāda ieinteresētā
puse - farmācijas uzņēmums vai zāļu izplatītājs.
Tomēr gan citās valstīs veikti pētījumi, gan Latvijas mediju analīze parāda, ka medijos tiek
publicēti dažādi informatīvu materiālu veidi, kurus noteiktos apstākļos var izmantot kā slēpto zāļu
reklāmu:
✓ pacientu izglītošanas kampaņas
✓ preses relīzes
✓ mediju materiāli par veselību un slimībām
✓ aptaujas
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✓ produktu testi
✓ mediju materiāli par farmācijas biznesu
✓ mediju materiāli par zinātni
Ja šie informatīvie materiāli nav noformēti kā reklāma, bet to mērķis pēc būtības ir veicināt
konkrētu zāļu izrakstīšanu, izplatīšanu vai lietošanu, tad tie ir uzskatāmi par slēpto reklāmu.
Slēptās reklāmas publicēšana pārkāpj ne vien taisnīguma principu, neizdevīgākā situācijā nostādot
tos ražotājus vai izplatītājus, kuri ievēro normatīvo regulējumu un ētikas principus. Daudzos
gadījumos slēptā reklāma var radīt būtisku kaitējumu patērētājiem, jo var pamudināt pacientus
iegādāties un lietot zāles bez konsultācijas ar veselības aprūpes speciālistiem, kā arī slēptā reklāma
var pārspīlēt zāļu īpašības vai to labvēlīgo ietekmi, tādējādi maldinot patērētājus.
SLĒPTĀ ZĀĻU REKLĀMA

“Slēptā reklāma ir neapzīmēta kādam izdevīgas informācijas publicēšana, ja par to ir saņemta
samaksa, bet auditorijai nav iespējamas šo saturu atšķirt no redakcijas veidota satura.”
A. Rožukalne (2010) Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi redakciju stratēģijas un
reklāmdevēju prakse
Slēptās reklāmas iniciatori un tās satura veidotāji var būt dažādas informācijas sagatavošanā un
publiskošanā iesaistītās puses. Ne vienmēr mediju darbinieki ir informēti un spēj atpazīt slēpto
reklāmu, ko tekstā iesaista intervētās personas vai kura ir iekļauta farmācijas uzņēmumu vai zāļu
izplatītāju preses relīzēs. Tomēr dažkārt vēl arvien pastāv situācijas, kad slēptā reklāma ir
redakcijas un reklāmdevēja vienošanās rezultāts, lai gan šādu gadījumu skaits pēdējā desmitgadē
ir samazinājies. Ir arī gadījumi, kad informācija, kas vērotājam no malas izskatās kā slēptā reklāma,
var būt iekļauta bez šāda nolūka, jo intervētā persona, žurnālists un redaktors nav iedomājušies,
ka, piemēram, zāļu komercnosaukuma minēšana var radīt iespaidu, ka informācija satur slēptu
reklāmu.
Organizācijas “Healthy Skepticism” veiktajā pētījumā par informāciju kā zāļu mārketinga
instrumentu Nīderlandē (Nuland & Damen, 2010) autori secināja, ka mediji bieži pārpublicē preses
relīzes tieši tādā veidā, kādā tās iesniedz farmācijas industrija, lai gan mediju atbildība būtu
pārbaudīt preses relīžu saturu un avotus. Pētījuma autori secina, ka industrijas sniegtā informācija
tiek pārbaudīta reti.
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Zāļu reklāmas un informāciju par zālēm regulē arī farmācijas industrijas ētikas kodeksi. Šie
industrijas darbības pašregulējošie dokumenti nosaka, ka reklāma nedrīkst būt slēpta, farmācijas
uzņēmuma apmaksāti vai organizēti reklāmas materiāli nedrīkst atgādināt redakcijas neatkarīgu
viedokli, kā arī farmācijas kompānijas sponsorētam materiālam, neatkarīgi no tā, vai tam ir
reklāmas raksturs, ir skaidri jānorāda sponsors (SIFFA Zāļu reklamēšanas prakses kodekss 7.017.04). Tomēr Latvijas Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) “Zāļu
reklamēšanas prakses ētikas kodeksa” 11. punktā skaidri norobežojas no vairāku potenciāli
problemātisku informācijas veidu regulēšanas:
“Kodekss nav piemērojams: [..]
•

nereklāmas informāciju, kas attiecas uz cilvēku veselību vai slimībām;

•

nereklāmas, vispārēju informāciju par uzņēmumiem (piemēram, informāciju, kas
paredzēta investoriem vai esošajiem/turpmākajiem darbiniekiem), ieskaitot finanšu datus,
pētniecības aprakstus un attīstības programmas un

1. piemērs

normatīvās attīstības, kas ietekmē uzņēmumu un tās
produktus.”

Vienā no Latvijā reģistrētām
interneta vietnēm tika publicēts
materiāls, kas nebija noformēts
atbilstoši reklāmas prasībām,
bet piedāvāja portāla lasītājiem
saņemt “testēšanai” Latvijā
reģistrētas zāles, kā arī
publicēja lasītāju atsauksmes
par šīm zālēm (sk. 1. attēlu).
Šāds piedāvājums ir
normatīvajam regulējumam
neatbilstoša slēptā reklāma, kas
nerada šaubas par to, ka tās
mērķis ir veicināt šo konkrēto
zāļu pārdošanu.

Vienlaikus SIFFA “Zāļu reklamēšanas prakses
ētikas kodeksa”

19.04. punktā ir minēti ētiskie

aspekti informācijai, ko farmācijas industrija sniedz
sadarbības ietvaros ar pacientu organizācijām:
“Farmācijas uzņēmumi nedrīkst mēģināt ietekmēt
sevis sponsorētā materiāla saturu veidā, kas ir
labvēlīgs savu komerciālo interešu veicināšanā. Tas
nevar

kavēt

Farmācijas

uzņēmumus

labot

neprecizitātes informācijā par to zālēm. Turklāt pēc
pacientu organizāciju lūguma Farmācijas uzņēmumi
var

piedalīties

teksta

sagatavošanā,

sniedzot

nesagrozītu un izsvērtu zinātnisku viedokli.”
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1. attēls

Piedāvājums testēt
zāles, noformēta
kā “raksts” nevis
reklāma.

Sekojošs
“raksts” ar
lietotāju
atsauksmēm.
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2. attēls

2. piemērs

Divos dažādos preses
izdevumos Latvijā tika
publicēta viena un tā pati
informācija par slimību un
ārstēšanos. Vienā no
izdevumiem bija iekļauta
informācija par šī raksta
sponsoru, bet otrā izdevumā
sponsors nebija norādīts.
Informācijas saturs bija
identisks, tādēļ rodas jautājums,
kādēļ tikai vienā no
publikācijām ir norādīts
sponsors?

Apmaksāta
publikācija

Nav norādes, ka
publikācija ir
apmaksāta
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KRITĒRIJI INFORMĀCIJAS UN SLĒPTĀS REKLĀMAS NOŠĶIRŠANAI

“Reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura
veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā
īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.”
LR Reklāmas likums
“Noteikumi attiecas uz jebkura veida paziņojumu, darbību un pasākumu, ja tā mērķis ir
veicināt zāļu izrakstīšanu, izplatīšanu vai lietošanu”
MK noteikumi nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs
nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”
Žurnālistu un mediju uzdevums ir sniegt lasītājiem neatkarīgu, objektīvu un zinātniski pamatotu
informāciju par veselību, kas atsevišķos gadījumos var ietvert arī informāciju par zālēm.
Zinātniskās literatūras analīze un citu valstu pieredze rāda, ka, lai informācija par zālēm būtu
kvalitatīva un neradītu aizdomas par slēpto reklāmu, ir jāievēro vairāki būtiski nosacījumi:
✓ Informācija par zālēm medijos nedrīkst iekļaut zāļu komercnosaukumus, izņemot īpaši
attaisnotus gadījumus;
✓ Informācija medijos nedrīkst rosināt pacientus pirkt, lietot vai prasīt ārstam izrakstīt
konkrētas zāles;
✓ Informācija nedrīkst aizkavēt pacienta vēršanos pie ārsta slimības gadījumā;
✓ Informācijai ir jābūt balstītai uz faktiem un pasniegtai sabalansēti;
✓ Informācija nedrīkst radīt nepamatotas cerības par veiksmīgu ārstēšanu;
✓ Informācija nedrīkst būt maldinoša attiecībā uz produkta drošību.
Ņemot vērā slēptās reklāmas risku un sabiedrības veselības intereses, dažādas organizācijas un
valstis ir izveidojušas kritērijus un instrumentus, kas palīdz gan profesionāļiem, gan patērētājiem
izvērtēt informācijas par veselību kvalitāti medijos un internetā. Viens no plaši pielietotiem
instrumentiem ir Oksfordas Universitātes veidotais DISCERN instruments, kas radīts
sadarbībā ar Britu bibliotēku informācijas kvalitātes izvērtēšanai. 3 Šajā instrumentā ietvertie
jautājumi palīdz patērētājiem, sabiedriskām organizācijām un mediju satura veidotājiem izvērtēt

3

http://www.discern.org.uk/discern_instrument.php
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preses, televīzijas, radio un interneta mājas lapu saturu. DISCERN instrumentā ietverto jautājumu
piemēri ir sekojoši:
✓ kāds ir publikācijas mērķis?
✓ vai publikācija atbild uz jautājumiem, ko varētu uzdot lasītājs?
✓ vai ieteikumi par ārstēšanu ir reālistiski un atbilstoši?
✓ vai ir skaidrs, kādi informācijas avoti ir izmantoti publikācijas veidošanai?
✓ vai tiek aprakstīti katra ārstēšanas veida darbības mehānismi, ieguvumi un riski?
✓ vai ir minēts, kas notiek, ja pacients atsakās no ārstēšanās?
✓ vai ir aprakstīts, kā ārstēšana ietekmē dzīves kvalitāti?
✓ vai ir skaidri minēts, ja pastāv vairāk kā viena ārstēšanas iespēja?
✓ u.c.
DISCERN instrumenta veidošanā piedalījās ekspertu grupa, kuri specializējās uz patērētājiem
vērstas veselības informācijas izvērtēšanā. Kritēriji sākotnēji tika veidoti, izvērtējot dažādas
pierādījumu pakāpes informācijas piemērus par trīs slimībām: miokarda infarktu, endometriozi un
hroniska noguruma sindromu. Lai gan šis instruments nav veidots ar tiešu mērķi atpazīt slēpto
reklāmu, tomēr zems mediju satura vērtējums DISCERN skalā ir viena no pazīmēm, kas var
liecināt par slēpto reklāmu.
Pasaules Veselības Organizācija (PVO) jau 1988. gadā ir izveidojusi PVO Ētikas kritērijus zāļu
reklamēšanai, kas ietver atsevišķu sadaļu, kurā formulēti kritēriji ētiskai informācijas sniegšanai
pacientiem (WHO, 1988). Šo kritēriju 7. punkts nosaka, ka “Reklāmas materiāli nedrīkst būt
veidoti tā, lai slēptu to būtību”, tādējādi skaidri norādot, ka slēptā reklāma, atbilstoši PVO
kritērijiem ir neētiska. 9. punkts šajos kritērijos nosaka, ka “Zinātniskas un izglītojošas aktivitātes
nedrīkst tikt izmantotas reklāmas nolūkiem”, bet 14. punkts skaidro, ka cilvēku leģitīmā vēlme
iegūt informāciju par savu veselību nedrīkst tikt ļaunprātīgi izmantota.
Lielbritānijas Medicīnas un veselības aprūpes produktu aģentūra (Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency), atbilstoši PVO zāļu reklamēšanas ētikas kritērijiem 2012. gadā ir
izveidojusi vadlīnijas izglītojošām kampaņām par slimībām4. Šīs vadlīnijas, piemēram, nosaka, ka
izglītojošas kampaņas nedrīkst pamudināt pacientus vērsties pie veselības aprūpes speciālista, lai

4

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/407290/Appendix_7__Blue_Guide.pdf
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pieprasītu konkrētu ārstēšanas veidu vai konkrētas zāles. Kā septiņus galvenos kritērijus
izglītojošo kampaņu satura vērtēšanai šīs vadlīnijas izvirza to, ka informācijai jābūt: precīzai,
aktuālai, pamatotai, aptverošai, sabalansētai un godīgai, saprotamai, ar norādītiem avotiem (sk. 3.
attēlu) Īpaša uzmanība vadlīnijās tiek pievērsta kampaņām par slimībām, kuru ārstēšanai ir
pieejams tikai viens medikaments. Vadlīnijās tiek arī detalizēti raksturots, kādai jābūt kampaņā
iekļautajai informācijai un kādai jābūt informācijas struktūrai. Šādas vadlīnijas sniedz kampaņu
veidotājiem priekšstatu par to, kāda ir labā prakse kampaņu veidošanā, kā arī sniedz kritērijus
kampaņu izvērtēšanai, ja to veic kontrolējošas institūcijas.
3. attēls. Vērtēšanas kritēriji izglītojošām kampaņām par slimībām5

Lielbritānijā ir izveidotas arī vadlīnijas, kas regulē to, kā farmācijas industrija sniedz informāciju
elektroniskajos medijos, piemēram, sociālajos tīklos, Twitter, blogos, diskusijās, forumos un

5

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/407290/Appendix_7__Blue_Guide.pdf
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Vikipēdijā6 . Šis dokuments, piemēram, norāda, ka farmācijas industrijas mēģinājumi labot un
papildināt Vikipēdijas rakstus var būt neētiski un nevēlami.
Ņemot vērā literatūrā apkopotos un mediju monitoringa ietvaros iegūtos rezultātus,
biedrība piedāvā izvirzīt sekojošus kritērijus informācijas nošķiršanai no slēptās reklāmas:
1.kritērijs

Izvairīšanās no zāļu komercnosaukumu lietošanas

2. kritērijs

Informācija ir sabalansēta

3.kritērijs

Informācija nerada nepamatotas cerības par veiksmīgu ārstēšanu

4.kritērijs

Informācija veicina sadarbību ar ārstu un farmaceitu

5.kritērijs

Informācija neveicina pārmērīgu diagnostiku

6.kritērijs

Informācija nav maldinoša attiecībā uz zāļu drošumu

Tālāk seko katra kritērija sīkāks izklāsts, kas ilustrēts ar piemēriem un pielietojuma skaidrojumu.
1. KRITĒRIJS. IZVAIRĪŠANĀS NO ZĀĻU KOMERCNOSAUKUMU LIETOŠANAS

Viens no veidiem, kā mediji var mazināt industrijas potenciālo ietekmi uz informācijas saturu, ir
atteikšanās no zāļu komercnosaukumu lietošanas mediju materiālos, tādējādi neradot iespaidu par
slēpto reklāmu un veicinot ģenērisko zāļu lietošanu. Veselības ministrijas sniegtā informācija
liecina, ka pacienti Latvijā valsts kompensēto medikamentu sistēmā vien 2017. gadā par zālēm ir
pārmaksājuši aptuveni 25 miljonus eiro, jo ģenērisko zāļu vietā ir iegādājušies oriģinālās zāles7.
Lielu daļu no šiem izdevumiem varētu ietaupīt, ja pacienti neuzskatītu, ka ģenēriskās zāles ir
mazāk efektīvas vai drošas nekā oriģinālie medikamenti.
Ņemot vērā šos faktus, arī žurnālisti ir atbildīgi par to, lai nepamatoti neveicinātu konkrētu firmu
un konkrētu komercnosaukumu zāļu pirkšanu, jo komercnosaukuma lietošana ir viens no riska
faktoriem, kas var izraisīt šādas sekas. Situācijas, kad zāļu komercnosaukumu lietošana medijos
nerada slēptās reklāmas riskus, ir ļoti retas. Labā prakse ir medijos nelietot zāļu
komercnosaukumus, bet nepieciešamības gadījumā var lietot zāļu starptautiskos nepatentētos

6

http://www.pmcpa.org.uk/advice/digital%20communications/Documents/PMCPA%20%20Digital%20Communications%20FEB14%20web.pdf
7

http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5772_paplasina_kompensejamo_zalu_pieejamibu_pacientiem
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3. piemērs

Vienā no preses izdevumiem
intervētais ārsts rakstā ne vien
iesaka pirkt konkrētas zāles,
minot to komercnosaukumus,
bet arī uzsver divu konkrētu
ražotāju zāles, kā īpaši
ieteicamas (sk. 4. attēlu).

4. attēls

Ārsts rakstā mudina
iegādāties konkrētu firmu,
konkrētu nosaukumu zāles

nosaukumus. Ja informācijā tomēr tiek lietoti konkrētu zāļu komercnosaukumi, tam ir jābūt
īpaši argumentētam gadījumam, un žurnālistam un redakcijai ir jāspēj sniegt atbildes uz
jautājumiem:
✓ kāpēc ir jāmin tieši šis zāļu komercnosaukums?
✓ kāpēc nepietiek ar starptautiskā nepatentētā nosaukuma minēšanu?
✓ kāds būs lasītāja ieguvums no tā, ka minēts konkrēto zāļu komercnosaukums?
Vēl jo vairāk būtu jāizvairās no zāļu komercnosaukuma minēšanas kopā ar ražotāja nosaukumu.

24

4. piemērs

Rakstā, kura pamata saturs ir
intervija par kāda ārsta dzīves
stilu un veselības paradumiem,
ārsts min, ka viņš lieto D
vitamīnu un iesaka to arī
citiem, nosaucot konkrētu
recepšu zāļu komercnosaukumu
(sk. 5. attēlu).

5. attēls

Ārsts intervijā iesaka
konkrētas recepšu zāles,
minot rakstā zāļu
komercnosaukumu.

Aizliegts sabiedrībai reklamēt zāles, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu
klasifikāciju ir noteiktas kā zāles, kuru lietošanai nepieciešams ārstniecības personas
rakstiski noformēts norādījums (recepšu zāles).
MK noteikumi nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs
nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”
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5. piemērs

Rakstā, kas informē lasītājus
par klepu un tā ārstēšanu,
intervētais ārsts min konkrētu
recepšu zāļu
komercnosaukumu, iesakot šīs
zāles iegādāties jau laicīgi, kas
netieši mudina lasītājus prasīt
ārstam izrakstīt šīs zāles (sk. 6.
attēlu).

6. attēls

Rosina pacientu
prasīt ārstam
izrakstīt
konkrētas zāles

26

2. KRITĒRIJS. INFORMĀCIJA IR SABALANSĒTA UN BALSTĪTA UZ ZINĀTNISKIEM
PIERĀDĪJUMIEM

Sniedzot informāciju par zālēm sabiedrībai medijos, ir ļoti svarīgi sniegt sabalansētu un uz
pierādījumiem balstītu informāciju. Viens no sabalansētības priekšnoteikumiem ir jau iepriekš
analizētā starptautisko nepatentēto nosaukumu minēšana, ja ir nepieciešams nosaukt zāles, jo šāda
pieeja neuzsver vienas noteiktas firmas ražotu medikamentu, bet sniedz vispārīgu informāciju.
Medijos sniegtajai informācijai par zālēm būtu jāveicina racionāla zāļu lietošana, tai ir jābūt
objektīvai un tā nedrīkst būt maldinoša vai pārspīlēt zāļu īpašības. Sniedzot informāciju par zālēm,
ir jāiekļauj arī papildus informāciju, kas nepieciešama pareizai un drošai zāļu lietošanai. Līdzīgi
kā zāļu reklāmās iekļautie apgalvojumi, arī mediju informācija par zālēm nedrīkst radīt iespaidu,
ka kādu zāļu iedarbība ir garantēta un zāļu lietošana neizraisa nekādas blakusparādības.
Sabalansētības nodrošināšanai ir ļoti svarīgi aprakstīt ne vien zāļu iedarbību, bet noteikti pieminēt
arī zāļu aprakstā minētās blakusparādības un mijiedarbības ar pārtiku vai bieži lietotām bezrecepšu
zālēm. Svarīgi būtu arī regulāri atgādināt sabiedrībai par to, ka ir ļoti svarīgi ziņot Zāļu valsts
aģentūrai par zāļu blakusparādībām, un par to, ka šādus ziņojumus var iesniegt ne tikai ārsti un
farmaceiti, bet arī pacienti. Ziņojumus par zāļu blakusparādībām var iesniegt arī elektroniski Zāļu
valsts aģentūras mājas lapā8.
Tāpat informācijā bez skaidra zinātniska pamatojuma un skaidrojuma nedrīkst apgalvot, ka vienas
zāles ir efektīvākas par citām, informācija par zālēm

6. piemērs

nedrīkst

fokusēties

uz

viena

medikamenta

priekšrocībām, neaplūkojot citas alternatīvas un
nedrīkst uzsvērt zāļu nozīmi ārstēšanā, nepieminot
7. attēlā ir redzams veiksmīgi
sabalansētas informācijas
piemērs. Šajā rakstā nav minēts
zāļu komercnosaukums, ir
minētas iespējamās blaknes un
terapijas riski, ar ko jārēķinās
pacientam.

citas iespējamās ārstēšanas metodes. Informāciju
nevajadzētu pasniegt sensacionālā, emocionālā vai
satraucošā veidā. Līdzīgi kā noteikts zāļu reklāmas
ierobežojumos, arī informācijā par zālēm nedrīkstētu
izteikt apgalvojumus, ka zāles ir drošas bez atbilstoša
kvalitatīva vērtējuma, ka zāles nav toksiskas vai
neizraisa pieradumu. Tāpat vajadzētu izvairīties no

8

https://www.zva.gov.lv/lv/zalu-drosuma-uzraudziba
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7. attēls

Labā prakse – ir
minēts, ka svarīgi ir
izvērtēt riskus un
iegvumus pacientam

Labā prakse – ir
minētas iespējamās
zāļu lietošanas
blaknes

Labā prakse – ir
minētas iespējamās
zāļu lietošanas
blaknes

mītu veidošanas, ka zāļu iedarbība un kvalitāte ir atkarīga no zāļu cenas. Zāļu cenu veidošanās
process ir sarežģīts un bieži vien saistīts ar ražotāja mārketinga stratēģijām, bet visām reģistrētajām
zālēm Latvijā un ES ir pilnīgi vienādas ražošanas un kvalitātes prasības.
Sabalansēta informācija ietver arī skaidru norādi par to, vai minētais preparāts ir zāles, uztura
bagātinātājs vai medicīniska ierīce. Būtiskākā iezīme, kas atšķir zāles no citām preparātu grupām
ir pierādīta efektivitāte, kamēr uztura bagātinātājiem lielākajā daļā gadījumu ir tikai pārbaudīts to
nekaitīgums. Žurnālisti var veikt būtisku sabiedrības izglītošanas darbu, regulāri skaidrojot
atšķirības starp zālēm un uztura bagātinātājiem, kā arī informējot par to, kur var atrast informāciju
par Latvijā reģistrētām zālēm un uztura bagātinātājiem. Zāļu reģistrs ir atrodams Zāļu valsts
aģentūras mājas lapā9, bet uztura bagātinātāju reģistrs ir izvietots Patērētāju tiesību aizsardzības

9

https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/
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centra mājas lapā 10 . Lai gan praksē var būt

7. piemērs

gadījumi, kad žurnālisti kļūdās, nosaucot kādu
uztura bagātinātāju par zālēm un otrādi, svarīgākais
šādos gadījumos ir labot kļūdu un sniegt precīzu

Autors, kas kādā rakstā bija
kļūdaini nosaucis uztura
bagātinātāju par zālēm, laboja
šo kļūdu un precizēja
informāciju par to, kādai grupai
pieder šis preparāts (sk. 8.
attēlu)

informāciju sabiedrībai.
Nepieļaujami ir apgalvojumi, ar kuriem tiek radīts
iespaids, ka konkrēto zāļu drošību un efektivitāti
garantē to “dabiskā” izcelsme vai ka zāles ir
“dabīgas”. Šādi apgalvojumi ir aizliegti arī zāļu
reklāmās, un to pamatā ir terminu “dabīgs” un
“dabisks” neskaidrās definīcijas.

8. attēls

Labā prakse – labot
kļūdu, ja gadījies
uztura bagātinātāju
nepareizi nosaukt par
zālēm

Nevēlama ir individuālu pacientu stāstu par konkrētu zāļu lietošanas pieredzi iesaistīšana mediju
materiālos. Ir jāņem vērā, ka individuāli gadījumi var būt netipiski visai cilvēku grupai ar kādu
saslimšanu, tāpat kā individuāla var būt arī konkrētu pacientu reakcija uz zālēm. Tāpat pacientiem,
kuru stāsti tiek atspoguļoti medijos, var nebūt pietiekamu teorētisku zināšanu par konkrētajām
zālēm un to iedarbību, kas informāciju padara subjektīvu.

10

https://registri.pvd.gov.lv/ub
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Kad tiek runāts par konkrētām zāļu vielām vai produktiem būtu nepieciešams norādīt minēto zāļu
cenas kā arī alternatīvu terapiju cenas. Tas nepieciešams tāpēc, ka zāļu cena daudzos gadījumos
var kavēt zāļu pieejamību.
Un beidzot, ļoti svarīga sabalansētas informācijas daļa ir informācija par to, kas ir pasūtījis vai
apmaksājis informāciju par zālēm. Ja publikācijai vai sižetam ir sponsors, tam jābūt skaidri un
nepārprotami norādītam.
3. KRITĒRIJS. INFORMĀCIJA NERADA NEPAMATOTAS CERĪBAS PAR VEIKSMĪGU
ĀRSTĒŠANU

Lai informācija nekļūtu par slēptu reklāmu, mediju materiālos zāļu iedarbība ir jāatspoguļo
reālistiski, neradot lasītājiem nepatiesu iespaidu par zāļu prognozējamo iedarbību. Rakstā vai
sižetā nedrīkst pārspīlēt zāļu iedarbību, radot iespaidu, ka konkrētās zāles ir “brīnumlīdzeklis”.
Informācija nedrīkst arī radīt iespaidu, ka zāļu iedarbība ir garantēta vai ka, lietojot zāles, pacienta
vispārējais veselības stāvoklis ievērojami uzlabosies. Tāpat informācija par zālēm nedrīkst būtiski
atšķirties no zāļu aprakstā minētās informācijas,

8. piemērs

piemēram,

norādot

atšķirīgas,

nereģistrētas

indikācijas zāļu lietošanai.
Kā jau iepriekš minēts, mediju sniegtajā informācijā

9. attēlā ir redzams pacientes
pieredzes stāsts, kas tika
publicēts materiālā, kurš
sākotnēji nebija noformēts kā
zāļu reklāma. Šāds pieredzes
stāsts ir viena gadījuma
izklāsts, kuru nedrīkstētu
vispārināt un pasniegt kā
pierādījumu zāļu pozitīvajai
iedarbībai

dažkārt tiek iekļauti pacientu pieredzes stāsti par
veiksmīgu ārstēšanos ar konkrētajām zālēm. Šādu
stāstu izmantošana nav labā prakse, bet diemžēl
Latvijā

nav

ierobežojumu

publicēt

pacientu

pieredzes stāstus. Pieredzes stāsts vienmēr ir viena
konkrēta gadījuma izklāsts, kas nav vispārināms. Arī
zāļu reklāmās ir aizliegts aprakstīt vai sīki izklāstīt
kādu slimības vēsturi, kas varētu izraisīt kļūdainu
diagnozes noteikšanu.
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9. attēls

Vienas pacientes
pieredzes stāsts, kas
rada nepamatotas
cerības par ātru
izārstēšanos
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4. KRITĒRIJS. INFORMĀCIJA VEICINA SADARBĪBU AR ĀRSTU UN FARMACEITU

Viens no galvenajiem racionālas zāļu lietošanas

9. piemērs

priekšnoteikumiem

ir

sadarbība

ar

ārstu

un

farmaceitu, tādēļ medijos publicētā informācija par
zālēm nedrīkst radīt iespaidu, ka pacients diagnozi
noteikt

pats,

bez

ārstniecības

personas

10. attēlā redzams fragments no
raksta, kurā, atbilstoši labās
prakses piemēriem, ir minēts
aicinājums vērsties pie ārsta.
Vienlaikus gan šajā piemērā ir
minēts zāļu komercnosaukums,
kas neatbilst labās prakses
kritērijiem.

var

11. attēlā ir labās prakses
piemērs, kurā tiek veicināta
sadarbība ar ārstu.

lietošanas konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

iesaistīšanas. Šī prasība īpaši attiecas uz informācijas
kampaņām par slimībām un simptomiem, kā arī
mediju materiāliem, kuros tiek skaidroti konkrētas
slimības simptomi un minētas zāles šīs slimības
ārstēšanai.

Žurnālista

pienākums

mediju

materiālos atgādināt par nepieciešamību pirms zāļu

10. attēls

Raksta autore ir
ārste, kas iesaka
konkrētu
medikamentu, minot
komercnosaukumu

ir

Ir minēts ieteikums
konsultēties ar
ģimenes ārstu
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Raksts vai sižets medijos nedrīkstētu mudināt pacientu iegādāties konkrētas zāles (it īpaši, minot
zāļu komercnosaukumu) vai prasīt ārstam izrakstīt konkrētas recepšu zāles. Informācijai būtu
jāveicina pacientu līdzestība un sadarbība ar veselības aprūpes darbiniekiem, uzsverot tās nozīmi.
11. attēls

Labā prakse – rakstā ir
brīdinājums par
neracionālu zāļu lietošanu
reklāmas ietekmē, kā arī
ieteikums konsultēties ar
ārstu.

5. KRITĒRIJS. INFORMĀCIJA NEVEICINA PĀRMĒRĪGU DIAGNOSTIKU

Informācija par veselību, slimībām un zālēm medijos nedrīkstētu veicināt pārmērīgu slimību
diagnostiku, tai skaitā pašdiagnostiku. Pārmērīgu diagnostiku un pašdiagnostiku veicina
nevajadzīga simptomu izcelšana, baiļu izmantošana un riska faktoru kā slimības aprakstīšana.
Piemēram, publikācija, kurā plaši un vispārīgi izklāstīti slimības simptomi un lasītājs, klausītājs
vai skatītājs aicināts pats izvērtēt savu veselības stāvokli, var novest pie kļūdainas pašdiagnostikas,
nespējot objektīvi novērtēt savu stāvokli.
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6. KRITĒRIJS. INFORMĀCIJA NAV MALDINOŠA ATTIECĪBĀ UZ ZĀĻU DROŠUMU

Informācija par zālēm medijos

10. piemērs

nedrīkst būt

maldinoša, aprakstot zāļu drošumu. Tas nozīmē, ka
rakstam vai sižetam jāietver ne tikai jau iepriekš
minētā informācija par iespējamajām zāļu blaknēm,

12. attēlā redzams piemērs,
kurā popularizēta botulīna
toksīna injekciju lietošana
kosmētiskiem mērķiem,
nenonādot būtiskas iespējamās
blaknes. Botulīna toksīns ir
recepšu medikaments.

nedrīkst norādīt, ka zāles ir drošas, jo tās ir
“dabīgas”, bet arī tāda informācija, kas nepieciešama
drošai zāļu lietošanai.
Īpaši raksturīga gan Latvijā, gan pasaulē ir
maldināšana par tādu zāļu drošību, kuras tiek lietotas
kosmētiska efekta sasniegšanai, piemēram, grumbu
mazināšanai vai liekā svara samazināšanai.

12. attēls

Rakstā recepšu medikamenta
iedarbība aprakstīta kā
droša, nav minētas būtiskas
iespējamās blaknes un
kontrindikācijas
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ATBILDĪBA PAR SLĒPTĀS REKLĀMAS PUBLICĒŠANU

Gadījumos, kad tiek publicēta slēptā zāļu reklāma, rodas jautājums, kurš ir atbildīgs par šādas
reklāmas publicēšanu. Ja normatīvajiem aktiem neatbilstošu reklāmu vai slēpto reklāmu ir
publicējis zāļu reģistrācijas īpašnieks vai tā pilnvarotais pārstāvis, atbildība tiek prasīta no šīm
personām vai uzņēmumiem.
Tomēr Eiropas tiesu prakse liecina, ka par zāļu reklāmu var tikt uzskatīta arī informācija, kuru
izplata neatkarīga trešā puse, ja paziņojums ir reklamējošs un darbībai ir komerciāls raksturs11.
Neatkarīgas trešās personas izplatīta informācija par zālēm un, konkrētāk, to terapeitiskām un
profilaktiskām īpašībām ir uzskatāma par reklāmu tad, ja tās mērķis ir veicināt zāļu parakstīšanu,
piegādi, tirdzniecību vai patērēšanu. Galvenais kritērijs ir paziņojuma mērķis, nevis tā izplatītājs,
līdz ar to atbildīgs var būt katrs slēptās reklāmas publicēšanā iesaistītais, ja šāda iesaiste tiek
pierādīta.

11

ECJ, Damgaard (case C-421/07), ECR (2009), I-02629
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NODERĪGI INFORMĀCIJAS AVOTI

1. DISCERN instruments rakstiskas informācijas par veselību izvērtēšanai. Pieejams:
http://www.discern.org.uk/
2. Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz negodīgu
komercpraksi, īstenošanas un piemērošanas vadlīnijas.
Pieejams: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf
3. Latvijas zāļu reģistrs Pieejams: https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/
4. Ziņošanas iespējas par zāļu blakusparādībām: https://www.zva.gov.lv/lv/pacientiem-unsabiedribai/zales/drosums/zinosana-par-zalu-blaknem
5. PVD Uztura bagātinātāju reģistrs. Pieejams: https://registri.pvd.gov.lv/ub
6. Zāļu kompensācijas saraksts. Pieejams: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamiemedikamenti/kompensejamo-zalu-saraksts
7. Ziņu par veselības jautājumiem kritiska analīze: https://www.healthnewsreview.org/
8. PVO zāļu reklamēšanas ētikas kodekss:
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/whozip08e/whozip08e.pdf
9. Organizācijas Health Action International materiāli par zāļu reklāmu:
http://haiweb.org/what-we-do/pharmaceutical-marketing/
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