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Kāpēc medijos ir/nav jāsniedz
informācija par zālēm?

Kas ir slēptā reklāma?

Ja medijos sniegtā informācija par zālēm ir vērsta uz
līdzestības veicināšanu un veicina sabiedrības izpratni par racionālu zāļu lietošanu, tad tā var sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības un indivīda veselības
uzlabošanā:
✓
iedrošināt meklēt medicīnisku palīdzību
✓
izglītot un veidot izpratni par slīmībām un
		to ārstēšanu
✓
kompensēt veselības aprūpes darbinieku
		laika trūkumu
✓
sniegt psiholoģisku atbalstu
✓
u.c.
Tomēr:
✓
Nepareizi, nepārdomāti vai mārketinga 		
		
nolūkos sniegta informācija var negatīvi 		
		
ietekmēt sabiedrības un indivīda veselību
✓
Latvijā robeža starp informāciju un reklāmu
		
zāļu jomā ir visai neskaidra un trūkst
		
kritēriju, lai noteiktu, kad zāļu
		
pieminēšana medijos būtu jāuzskata par 		
		reklāmu

“Slēptā reklāma ir neapzīmēta, kādam izdevīgas
informācijas publicēšana, ja par to ir saņemta
samaksa, bet auditorijai nav iespējams šo saturu
atšķirt no redakcijas veidota satura.”
Rožukalne (2010) Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā:
cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse

✓
Slēptās reklāmas ierosinātāji un tās satura
		
veidotāji var būt dažādas iesaistītās
		
puses (ražotāji, izplatītāji, žurnālisti,
		
redaktori, veselības aprūpes
		darbinieki utml.)
✓
Ne vienmēr mediju darbinieki ir informēti
		
un spēj atpazīt slēpto reklāmu, ko tekstā 		
		
iesaista intervētās personas
✓
Tomēr dažkārt slēptā reklāma ir redakcijas
		
un reklāmdevēja vienošanās rezultāts
✓
Dažkārt informācija, kas vērotājam no 		
		
malas izskatās kā slēptā reklāma, var būt
		
iekļauta medijos bez šāda nolūka

Vai ir pieļaujama zāļu komercnosaukumu
iekļaušana informācijā sabiedrībai?
✓
Situācijas, kad zāļu komercnosaukumu 		
lietošana medijos nerada slēptās reklāmas 		
riskus, ir ļoti retas
✓
Labā prakse ir nelietot zāļu komercnosau		
kumus medijos, bet nepieciešamības gadījumā
var lietot zāļu starptautiskos nepatentētos
nosaukumus
✓
Ja informācijā tomēr tiek lietoti konkrētu 		
zāļu komercnosaukumi, tam ir jābūt īpaši
argumentētam gadījumam. 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 komercnosaukums?

Informācijas veidi, kurus noteiktos
apstākļos var izmantot slēptai zāļu
reklāmai:

✓
pacientu izglītošanas kampaņas
✓
mediju materiāli par veselību un slimībām
✓
aptaujas
✓
produktu testi
✓
publiskas lekcijas, pacientus izglītojoši 		
		pasākumi
✓
mediju materiāli par farmācijas biznesu
✓
mediju materiāli par zinātni

Sabiedrībai paredzēto zāļu reklāmu sagatavo tā, lai
nerastos šaubas, ka izplatītā informācija ir reklāma
un reklamētais produkts ir zāles.

Kas informāciju par zālēm atšķir no
slēptās reklāmas?
Piedāvājums testēt
zāles, noformēta kā
“raksts” nevis
reklāma.

✓
Informācija medijos nedrīkst rosināt
		
pacientus 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

Sekojošs “raksts”
ar lietotāju
atsauksmēm.

✓
		

Informācija nedrīkst radīt nepamatotas 		
cerības par veiksmīgu ārstēšanu

✓
		

Informācija nedrīkst būt maldinoša
attiecībā uz produkta drošību

Savukārt tā dēvētie klepus
nomācēji lielākoties ir preparāti, kurus var nopirkt ar ārsta izrakstītu recepti, tātad tiem jau
būtu jābūt mājas aptieciņā.
Dekstrometorfāns (Dekstofan),
butamirāta citrāts (Sinecod pilieni), prenoksdiazīna hidrohlorīds
(Libexin Muco). Šie preparāti
bloķē klepus centru un mazina
klepu.

Rosina pacientu
prasīt ārstam izrakstīt
un iegādāties
konkrētas zāles

Informācija par zālēm medijos nedrīkst rosināt
pacientus prasīt ārstam izrakstīt konkrētas zāles

Savukārt labi kombinēti homeopātiskie preparāti, ko var nopirkt
jebkurā aptiekā, ir vācu farmācijas
kompānijas Heel radītie līdzekļi.
Vārdiņš Heel ir arī katra preparāta
nosaukuma beigās – pēc tā tos var
viegli atpazīt. Piemēram, Gripp-Heel
(gripas simptomiem), Angin-Heel
(kakla sāpēm, angīnai), YpsiloHeel
(nervu sistēmas traucējumiem, kas
izpaužas ar sirdsklauvēm, nemieru),
Traumeel S (gan tablešu, gan ziedes
veidā traumu, sasitumu ārstēšanai)
un daudzi citi.

Ārsts rakstā mudina
pirkt konkrētu firmu,
konkrētu nosaukumu
zāles

Informācija par zālēm medijos nedrīkst rosināt
pacientus prasīt ārstam izrakstīt konkrētas zāles

Informācija par zālēm nedrīkst radīt
nepamatotas cerības par veiksmīgu
ārstēšanu
Labā prakse:
✓
Rakstā vai sižetā netiek pārspīlēta zāļu
		
iedarbība (netiek radīts iespaids, ka
		
konkrētās zāles ir “brīnumlīdzeklis”)

Tomēr D vitamīns laikam ir izņēmums. To es pavasarī lietoju šādā
veidā – 10-15 piles Vigantol dienā
mēnesi no vietas. Esmu pārbaudījis
laboratorijā – tas lieliski atjauno
vitamīna līmeni līdz labākajiem
rādītājiem.
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

✓
Mediju sniegtajā informācijā netiek
		
iekļauti pacientu pieredzes stāsti
		
par veiksmīgu ārstēšanos ar konkrētajām
		zālēm
✓
		

Informācija nerada iespaidu, ka zāļu
iedarbība ir garantēta

✓
		
		

Informācija nerada iespaidu, ka, lietojot
zāles, pacienta vispārējais veselības 		
stāvoklis ievērojami uzlabosies

Sadarbības veicināšana ar ārstu un
farmaceitu
Labā prakse:
✓
Informācija nerada iespaidu, ka diagnozi 		
		
var noteikt bez ārstniecības personas
		iesaistīšanas
✓
		
		

Raksts vai sižets nerosina pacientu
iegādāties konkrētas zāles vai prasīt
ārstam izrakstīt konkrētas zāles

✓
Žurnālists atgādina par nepieciešamību 		
		
pirms zāļu lietošanas konsultēties ar ārstu
		vai farmaceitu
✓
		
Nav atgādinājuma par
nepieciešamību
konsultēties ar ārstu

Rakstā recepšu medikamenta iedarbība
aprakstīta kā droša,
nav minētas būtiskas
iespējamās blaknes un
kontrindikācijas

Informācija veicina pacientu līdzestību, 		
uzsver tās nozīmi

Kurš ir atbildīgs, ja medijā ir publicēta
slēptā reklāma?
✓
		
		
		
		

Eiropas tiesu prakse liecina, ka par zāļu
reklāmu var tikt uzskatīta informācija, ko 		
izplata ne tikai komerciālas aktivitātes
ietvaros, bet arī paziņojums, kura avots
ir neatkarīga trešā puse

✓
		
		
		
		
		

Neatkarīgas trešās personas izplatīta
informācija par zālēm un, konkrētāk, tā
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 ir katrs slēptās
reklāmas publicēšanā iesaistītais

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

Labā prakse:
✓
ja nepieciešams minēt zāles, tiek lietoti 		
		
zāļu starptautiskie nepatentētie
		nosaukumi
✓
ja tekstā ir minētas konkrētas zāles un
		
to iedarbība, tad ir minētas arī zāļu
		
aprakstā minētās blakusparādības
✓
netiek apgalvots, ka zāles ir «dabīgas», 		
		
«bez blakusparādībām» utt.
✓
netiek apgalvots, ka ģenēriskās zāles
		
ir sliktākas, nedrošākas par oriģinālajiem 		
		medikamentiem
✓
ir vērtīgi atgādināt, ka arī pacienti
		
var iesniegt ZVA ziņojumus par zāļu
		blakusparādībām
✓
informācija nerada iespaidu, ka zāles
		
ir pārtikas produkts, kosmētikas līdzeklis 		
		
vai kāds cits plaša patēriņa produkts
✓
ir norādīts, kas apmaksā rakstu, ja
		
informācijai ir sponsors

Labā prakse –
nav minēti zāļu
nosaukumi

Tā dēvētie antacīdie līdzekļi
ir paredzēti, lai neitralizētu
skābi, kas papildus kairina
čūlu.

Labā prakse –
ieteikums vērsties pie
ārsta, lai noteiktu
zāles, to devas un
kombinācijas

Konkrēto zāļu devas un
kombinācijas katram
pacientam iesaka ārsts.

[..] daudz kas atkarīgs no
pacienta ārstēšanas gaitas
un iespējamajām komplikācijām, ko čūla radījusi.

Labā prakse –
netiek solīta
brīnumaina
atveseļošanās
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