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Ray Moynihan
Avustralyal› yazar Ray Moynihan, sa¤l›k alan›nda dünyan›n
öndegelengazetecilerindenbiridir.Sydney Morning Herald, Aust
ralian Financial Review, British Medical Journal, Lancet, New England
Journal of MedicinegibidergivegazetelerdeyazanMoynihan’›n
birçoködülübulunmaktad›r.
Alan Cassels
Kanadal›ara�t›rmac›veyazarAlanCasselsilaçpolitikalar›üze
rindeuzmanla�m›�t›r.Ara�t›rmalar›n›VictoriaÜniversitesibün
yesindesürdürenCassels,ilaçsektörüuygulamalar›n›ndoktorlar,
yasamaorganlar›vetüketicilerüzerineetkileriileilgiliraporlar
haz›rlamaktad›r.
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Önsöz

Hastal›ksatmak

30

y›l önceydi. Dünyan›n en tan›nm›� ilaç �irketlerinden
Merck’ingenelmüdürüHenryGadsden,Fortunedergisine
“s›k›nt›lar›n›”anlat›yordu!Çoksamimiydi.Emeklili¤iyakla�makta
olan Gadsden “ilaç pazar›n›n hasta insanlarla s›n›rl› olmas›n›n”
s›k›nt› yaratt›¤›n› söyledi. O, Merck’in Wrigley’s gibi bir ciklet
üreticisiolmas›n›istiyordu.Hayaligerçekten“büyük”tü:“Sa¤l›kl›
insanlarayönelikilaçüretmek”…‹�teozaman,Merck“herkese
satmaya”(1)muktedirolacakt›.Budemeçtenotuzy›lsonraGads
den’inhayallerigerçekoldu.
Bugün,dünyan›nenbüyükilaç�irketlerininpazarlamastra
tejilerisald›rganbirbiçimdesa¤l›kl›veiyidurumdakiinsanlar›
hedefliyor.Günlükhayat›nola¤anini�ç›k›�lar›sinirrahats›zl›k
lar›oldu;genel�ik�yetlerkorkutucuhastal›klaradönü�türüldü
vegittikçedahafazlasa¤l›kl›insanhastayaçevrildi.‹çimizdeki
ölüm, ya�lanma ve hastal›k korkular›n› ka�›yan 500 milyar
dolarl›k ilaç endüstrisi, yapt›¤› promosyon kampanyalar›yla
insanolman›nanlam›n›de¤i�tiriyor.Hayatkurtar›pac›lar›azalt
t›klar›içinalk›�lanabilecekilaçdevleri,art›ksadecehastainsan
lara ilaç satmakla tatmin olmuyor. Çünkü Wall Street’ten de
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anla�›laca¤› gibi, sa¤lam insanlara hasta olduklar› söylenerek
kazan›labilecekçokparavar!
Yo¤un reklâmlar ve ikiyüzlü “bilinçlendirme” kampanyalar›,
sa¤l›¤›nadikkatedensa¤laminsanlar›endi�elihastalaraçeviriyor
(2). Ufak sorunlar ciddi hastal›klarm›� gibi resmedildi¤inden,
utangaçl›k, sosyal anksiyete belirtisi say›l›yor. Kad›nlarda adet
öncesi gerginlik “regl öncesi disforik bozukluk” isimli bir zihin
hastal›¤›ym›�gibitan›mlan›yor.Cinselliktekigündelikdalgalanma
lar,cinseli�levbozukluklar›oluyor.Hayat›ndo¤alde¤i�imlerin
den biri olan menopoz, “bir hormon eksikli¤i hastal›¤›” olarak
adland›r›l›yor. ��yerlerinde dikkati da¤›lan çal›�anlar›n ise art›k
“dikkateksikli¤isendromu”isimlibirhastal›¤›var.Böylece,bir
hastal›¤›nsaltriskinita�›makbilesizihastasaymayayetiyor.Sa¤
l›kl›ortaya�kad›nlar›nosteoporozdenilensessizbirkemikhas
tal›¤›,sa¤lamortaya�erkekleriniseyüksekkolesterolisimlibir
ömürdevamedecekbirhastal›klar›oluyor.
Biryandakuvvetlibirtedavidenfaydagörebilecek,gerçekten
ciddibirbiçimdehastal›kac›s›çekenveyaçokyüksekriskta�›yan
insanlarvar.Di¤eryandaisegöreceliolarakdahasa¤l›kl›insanlar,
kendilerinehastal›kdamgas›vurulupilaçyaz›ld›¤›ndabüyüksak›n
calara,a�›r›derecedeyüksekmaliyetlerevezamanzamanölümcül
olabilecek yan etkilere katlanmak zorunda kal›yorlar. Bu geni�
saha,onmilyonlarcainsanl›kyenipotansiyelhastalarpazar›n›olu�
turuyor.Bupazarise,ilaçendüstrisininmilyardolarl›kpromos
yonbütçelerininanahedefi.
Busat›�›nmerkezinde,tabiikidünyan›nenbüyükilaç�irket
lerineevsahipli¤iyapanvebukitaptakiço¤uvakan›ngeçti¤iABD
var.Dünyanüfusunun%5’tenaz›n›olu�turmas›nara¤men,küre
selreçeteliilaçpazar›n›nyakla�›k%50’likharcamas›n›ABDyap
maktad›r(3).ÜstüneüstlükABD’deilaçharcamalar›sadecealt›
y›liçindeyüzdeyüzart›�gösterdivedünyan›nherhangibiryerin
den çok daha süratli bir �ekilde artmaya devam ediyor. Bunun
alt›ndayatantek sebep,ilaç fiyatlar›ndakikeskin yükseli� de¤il;
doktorlar›nreçetelerinegittikçedahafazlailaçyazmalar›(4).
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ABD’de,kalpilaçlar›veantidepresanlargibi,reklâm›enfazla
yap›lanilaçlar›nreçetelenmesindepatlamavar.Be�y›ldanazbir
zamanzarf›ndabuilaçlaraharcananparaikikat›naç›kt›(5).Ba�
kaülkelerdedebuilaçlar›nsat›�rakamlar›yükseliyor.Avustral
yal›gençler2000y›l›nda,1990’dakullanm›�olduklar›n›n10kat›
antidepresankulland›lar(6).Benzerbirzamanaral›¤›ndaKana
dal›lar %300 daha fazla kolesterol ilac› içtiler (7). Bu ilaçlar›n
ço¤u,kullananlar›nsa¤l›¤›n›düzelttiveyahayatlar›n›uzatt›.Fakat
bu ilaçlar›n gerçek ihtiyaçtan ziyade, pazarlama faaliyetlerinin
etkisiylebukadarçokkullan›ld›¤›görü�üortayaç›kt›.Pazarlama
stratejileride,ayn›ilaç�irketlerigibiart›ktamamenglobal.
Manhattan’daçal›�anVinceParrybuglobalpazarlamaa¤›n›n
enuçnoktas›n›temsilediyor.Reklâmc›l›klau¤ra�anParry,ilaç
satma i�inin en kar›�›k parças›nda uzmanla�t›: ‹laç �irketleri ile
çal›�arak yeni hastal›klar “türetmelerine” yard›m ediyor. “Bir
Rahats›zl›¤› Markala�t›rma Sanat›” isimli �a�›rt›c› makalesinde
Parryilaç�irketlerinint›bbihastal›klar›n“türetilmesininas›lte�
vikettiklerini”if�aetti(8):
Bazenazbilinenbirhastal›¤adikkatçekilir
Bazeneskibirhastal›kyenidentan›mlan›rveyeni
birisimverilir
Bazendeyepyenibirhastal›ktüretilir
Parry’nin ki�isel olarak en sevdi¤i “yeni hastal›klar” erektil
i�lev bozuklu¤u, yeti�kin dikkat eksikli¤i sendromu ve regl
öncesidisforikbozukluk.Buhastal›klardansonuncusuokadar
�aibeliki,baz›ara�t›rmac›larasl›ndaböylebirhastal›¤›nolma
d›¤›n›söylüyorlar.
Nadir rastlanan bir aç›kyüreklilikle Parry, ilaç �irketlerinin
art›ksadeceProzacveViagragibiy›ld›zla�m›�ilaçlar›nde¤il,bu
ilaçlar›nkullan›m›n›gerektirecekdurumlar›nmarkaland›r›lmas›n
dadai�iniçindeolduklar›n›anlat›yor.‹laçpazarlamauzmanlar›
n›n liderli¤i alt›nda Parry gibi Madison Avenue gurular›, t›p
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uzmanlar›yla“hastal›klarvet›bbidurumlarhakk›ndayenifikirler
geli�tirmek” için biraraya geliyorlar (9). Söylediklerine göre
hedefleritümdünyadakiilaçmü�terilerine“yenibirdü�ünce�ek
li kazand›rmak” (10). Amaç, sat›�lar› en üst seviyeye ç›karabil
mekiçinhastal›kveilaçaras›ndaba¤lant›kurmak.
Sokaktaki insana, ilaç �irketlerinin yeni hastal›klar icat etmesi
fikrigaripgelebiliramabu,sektörüyak›ndantan›yanlariçinçok
bilindikbirmevzu.‹laç�irketlerininüstkademeyöneticileriiçin
haz›rlananReutersBusinessInsightraporunagöre,“yenihastal›k
pazarlar› türetmek” ilaç sat›�lar›n› f›rlatarak milyarlarca dolar
kazand›r›yor(11).Raporagöre,entemelsat›�stratejilerindenbiri,
insanlar›ngenelrahats›zl›klar›alg›lama�eklinide¤i�tirerek“do¤al
süreçleri” hastal›klara dönü�türmek. ‹nsanlar, daha önce belki
sadece küçük bir s›k›nt› gibi görülen kellik, k›r›�›kl›klar, cinsel
sorunlargibidertlerin“t›bbimüdahalegerektirdi¤ineikna”edile
bilmeli (12). “Kad›nlarda cinsel i�lev bozuklu¤u” gibi kârl› yeni
hastal›klar›ngeli�mesinikutlayanrapor,ilaçendüstrisininfinansal
gelece¤iniçokparlakgörüyor.“Önümüzdekisenelerde�irketlerin
hastal›ktüretmesineçokdahafazla�ahitolunacak.”(13).
‹laçendüstrisinin“hastal›kuydurma”çabas›globalbirskandal
halinegeldi.Buçabatemeldet›pbiliminiçarp›t›yor,t›bb›nuygu
lan›�›n›bozuyorvehalk›ndoktorlaraolangüveninisars›yor(14).
Çocuklar ve antidepresan ilaçlar hakk›ndaki ara�t›rmada naho�
sonuçlar›nsamanalt›edilmesi,antiromatizmalilaçlar›ntehlikeleri
ve‹talyaileABD’dehekimlererü�vetverilmesiyleilgilidavalar
s›k›nt›vericibirdiziolay›nensonuncular›(15).Artanilaçhar
camalar›sa¤l›ksigortas›primlerinindeyükselmesinesebepoldu
¤uiçin,özellikleABD’de,ilaçsektörünekar�›büyükbirk›zg›n
l›k var. Bunun bir sonucu olarak, birçok doktor, bilim adam›,
siviltoplumörgütü,politikac›vet›pdergisieditörü,ilaçendüst
risinin bilimsel ara�t›rmalar ve doktorlar üzerindeki etkisini
masayayat›rmayaçal›�›yor(16).�imdi,buhastal›kl›etkininnas›l
olupdahastal›¤›ntan›mlamas›nakadaruzand›¤›n›anlaman›nvak
tigeldi.
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Pazarlama yöneticileri oturup hastal›¤›n nas›l te�his edilmesi
gerekti¤iniyazm›yorlaramabunuyazanlar›etkialt›naal›yorlar.
Endüstriart›kdüzenliolarakhastal›ktan›mlar›n›ntart›�›ld›¤›ve
yenilendi¤iönemlit›ptoplant›lar›n›finanseediyor.‹leridekisay
falardagörece¤imizgibi,butan›mlar›yazandoktorlar,tan›mlar›n
ne�ekildeyaz›ld›¤›naba¤l›olarakmilyarlarkazananilaç�irketle
rindendeparaal›yorlar.
Cinsels›k›nt›lar›n›z›ncinseli�levbozuklu¤u;mide�ik�yetleri
nizinciddibirt›bbidurum;gündelikrisklerinizinölümcülhasta
l›kolarakadland›r›l›padland›r›lmayaca¤›nakararverenüstdüzey
uzmanlardanço¤u,sizeilaçsatmayau¤ra�an�irketlerinbordro
lar›nda.Paraillakietkisat›nalmazamabirçokgözlemciyegöre,
doktorlarlailaç�irketleria�›r›derecedeyak›nla�m›�haldeler.
Hastal›ktan›mlar›n›nbirço¤unda,sa¤l›kl›ilehastay›birbirin
denay›rançizgininneredençizilece¤ikonusundabüyükbelirsiz
likler var. “Normal” ve “anormal”i ay›ran s›n›r genellikle son
derece esnek. Bu s›n›r ülkeden ülkeye, hatta zaman zarf›nda
de¤i�iklikler gösteriyor. Aç›kças›, hastal›¤› tan›mlayan s›n›r› ne
kadargeni�çizerseniz,potansiyelhastahavuzuokadargeni�,ilaç
üreticileriiçinsat›�yapabilecekleripazardaokadarbüyükolu
yor. Günümüzde bu s›n›r› çizen uzmanlar ellerinde ilaç �irketi
kalemleriyletoplant›yaoturuyorvehertoplant›das›n›r›gittikçe
dahadageni�letiyorlar.
BuuzmanlaragöreABD’deya�l›lar›n%90’›ndayüksektan
siyon görülecek, kad›nlar›n neredeyse yar›s›nda cinsel i�lev
bozuklu¤uolacakve40milyondanfazlaAmerikal›kolesterolü
nü dü�ürmek için ilaç kullanacak (17). �an�et açl›¤› çeken
medyan›ndadeste¤iyle,“enyeni”hastal›klar›nyay›ld›¤›,ciddi
le�ti¤ifakatensonmodelilaçlarlatedaviedilebildi¤ikafalar›
m›zakaz›n›yor.‹laç�irketlerinindevasabütçelipromosyonlar›,
dahagerçekçiçal›�malar›,sa¤l›ksorunlar›n›nalg›lan›�›ndaveya
tedavisindeki alternatif yöntemleri ve hastal›klardan etkilenen
insan say›s›na yönelik daha dü�ük rakaml› tahminleri gözler
önündensilipat›yor.
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Hastal›ks›n›rlar›giderekgeni�lerken,hastal›ksebepleridaral
t›l›yor. ‹laç pazarlama dünyas›nda, kalp hastal›¤› gibi ciddi bir
sa¤l›k sorununun tek sebebi kolesterol veya tansiyonmu� gibi
gösteriliyor.‹leriya�lardakalçak›r›klar›n›önlemekiçinortaya�
l› sa¤l›kl› kad›nlar kemik yo¤unlu¤u rakamlar›n› tak›nt› haline
getiriyorlar.Ki�isel›zd›raplarbeyindeserotoninsalg›s›dengesiz
li¤ineba¤lan›yor;hemdarkapsaml›,hemdemodas›çoktangeç
mi�biranlay›�bu...
Sa¤l›kalan›ndaolupbitenhemenher�eygibi,hastal›klailgili
fikirlerimiz dahi global ilaç devlerinin uzun gölgeleri alt›nda
�ekilleniyor.Odaknoktas›n›ndaralt›lmas›,sa¤l›kvehastal›klarla
ilgili büyük resmi görmemizi zorla�t›r›yor. Bu, bazen birey,
bazen de toplum olarak bize pahal›ya patl›yor. Basit bir örnek
vermekgerekirse,temelamaçinsansa¤l›¤›n›düzeltmekolsayd›,
�uandakolesteroldü�ürmekiçinpahal›ilaçlarayat›r›lanparan›n
birkaçmilyardolar›sigaraiçiminiazaltacak,bedenselaktiviteyi
artt›racakvebeslenmeyigeli�tirecekkampanyalaraayr›l›rd›.
Hastal›ksatarkenkullan›lanfarkl›farkl›promosyonstratejile
ri var fakat tümünün ortak noktas› “korkunun pazarlanmas›”.
Kalp krizi korkusu kad›nlara menopozun hormon takviyesi
gerektiren bir durum oldu¤u fikrini satmak için kullan›lm›�t›.
Gençlerinintiharedece¤ikorkusu,ebeveynlereçocuklar›n›nen
hafifs›k›nt›s›ndadahigüçlüantidepresanlaraihtiyaçduydu¤ufik
rini satmak için kullan›ld›. Erken ya�ta ölüm korkusu, yüksek
kolesterolü otomatik reçete gerektiren bir �eymi� gibi satmak
içinkullan›ld›.Asl›ndaironikolan�uki,reklâm›ençokyap›lan
ilaçlar,tamdaönlemeyiiddiaettiklerirahats›zl›¤abizzatkendi
lerinedenolabiliyorlar.
Uzunvadelihormonreplasmantedavisikad›nlardakalpkrizi
riskini art›r›yor. Antidepresan kullan›m› ise, gençlerin intihar
e¤ilimini tetikliyor. Kolesterol dü�ürmek için sat›lan haplardan
biripiyasadantoplat›ld›çünküölüme“nedenoldu¤u”söylendi.
Enkorkunçvakalardanbirinde,ba¤›rsakproblemlerineiyigeldi
¤isöylenenbirilaç,baz›insanlardaokadarciddikab›zl›¤asebep
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