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SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY OSTEOPORÓZY – 2. ČÁST
Důležité bylo zjištění, že AMG 162 dokáže signifikantně zvýšit kostní denzitu i v místech s převahou kortikální kosti. Vliv
dlouhodobého podávání AMG 162 na BMD a na riziko zlomenin je v současné době prověřován klinickými studiemi
u postmenopauzálních pacientek i pacientek s onkologickým
onemocněním nebo revmatoidní artritidou.

Závěr
V současné době máme k dispozici dvě zcela odlišné skupiny
léků lišících se mechanismem účinku, a to léky antiresorpční, které zvyšují mineralizaci skeletu bez výraznějšího zvýšení
objemu vyšetřované kosti, a léky osteoanabolické, které dokáží nejen zvýšit objem měřené kosti, ale zlepšit konektivitu
již přerušených kostních trámců. Nezbytnou součástí každé
léčby je vápník a vitamin D, který na rozdíl od osteoanabolické léčby i léčby antiresorpční pokud je indikován, vykazuje ve
všech životních periodách, tzn. od předčasného narození do
pozdního stáří pozitivní efekt na lidský skelet.
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PROKÁZANÝ A ČASTO NEVĚDOMÝ VLIV MALÝCH DÁRKŮ
Zkrácený překlad článku z časopisu Prescrire International,
No 122, Vol 20, December 2011, 303
Mnohé studie prokázaly, že i malé dárky ovlivňují příjemce.
Dárky fungují jako marketingový nástroj, který zneužívá psy
chologické a sociologické odpovědi, dobře známé ze sociál
ních věd. Ty také popisují, proč malé dárky mohou mít větší
vliv než ty velké. Je to zvláště proto, že tento vliv je nevědomý.
Mnoho lidí si myslí, že malé korporátní dárky neovlivňují
příjemce, a proto nemají žádný vliv na zdravotní péči. Mnoho
zdravotníků se brání – nikdo si přece nemůže myslet, že je
ovlivní malými dárky.
Opravdu malé dárky nemají vliv na příjemce? Tak proč jich
farmaceutické společnosti rozdávají tolik? Následující článek
shrnuje základní odpovědi na tyto otázky nalezené v literatuře.

Manipulace zneužívající psychologickou
odpověď
Marketing využívá techniky založené na znalostech získaných
a studovaných sociálními vědami.
Zdvořilost a oplácení. Sociologické, psychologické a antropolo
gické studie ukázaly, že dárky hrají zásadní roli v lidských vzta
zích ve všech společnostech a je tomu tak od nepaměti. Ve své
knize Dárek francouzský antropolog Marcel Mauss shrnul lidské
sociální vztahy jako „dávání, přijímání, dávání na oplátku“.
Přijmutí dárku vyvolává v příjemci vděčnost nebo alespoň
zdvořilost, která snižuje kritické schopnosti příjemce. Přijetí
dárku také vyvolává pocit, že je nutné jej něčím oplatit – je
obvykle považováno za nezdvořilé nebo nevděčné se nějak
neodvděčit, když přijmeme dárek. Jakmile přijmeme první
dárek, může se z toho snadno stát zvyk. Je prokázáno, že je
obtížné změnit jednou nastavenou laťku v zájmu zachování
„konzistentního“ chování.
Přátelské vztahy a noha ve dveřích. Darování umožní dárci
kontakt s obdarovaným a tak vytvořením zdánlivého ovzduší
blízkosti a důvěry vytvářet vztah s příjemcem.
Tím dárce vsouvá nohu do dveří. Nejdříve je žádána pouze
malá laskavost, která je obvykle akceptována. Po té následu
je žádost o větší laskavost a člověk cítí, že není schopen ji
odmítnout. Tato technika je dobře známá farmaceutickým
a jiným reprezentantům: první požadovaná laskavost je ob
vykle jen pár minut vašeho času. Je to jednoduché, a ten kdo
souhlasí s první laskavostí, bude později svolnější k další
větší laskavosti.

Nevědomý vliv malých dárků
Přijímání malých dárků není ve společnosti vnímáno
negativně, protože se předpokládá, že za ně nebude oplátkou
nic očekáváno. Skutečnost, že se malé dárky staly běžnými
a akceptovanými, je činí zvláště účinnými, což je důvod,
proč je farmaceutické společnosti v takové míře nabízejí
zdravotníkům a utrácejí za ně tolik peněz.
Nevědomý vliv spíše než korupce. Přijímání malých dárků
není obvykle považováno za korupci (na rozdíl od darů
značné hodnoty), protože nic nenaznačuje, že se oplát
kou něco očekává. Malé dárky fungují, protože vytvářejí
FI • Číslo 3/2012

psychologické odpovědi popsané výše (tj. pocit přátelství
nebo vděčnosti k dárci), ale také proto, že si příjemce ani
neuvědomuje, že k tomu dochází.
Vlastní ovlivnění. Konflikt zájmů přímo ovlivňuje volbu, ale
také ovlivňuje způsob, jakým jednotlivci hodnotí informace,
na nichž později zakládají svůj výběr, když mají zájem na
výhodách. Sociologové ukázali, jak pracuje ovlivnění sloužící
vlastním zájmům: když jsou lidé vystaveni situaci, ve které
si musí vybrat, co je fér a co není, spontánně vybírají to, co
je v jejich vlastním zájmu, i kdyby to bylo nefér. Studie také
prokázaly, že toto ovlivnění je nevědomé. Když byl tento feno
mén účastníkům vysvětlen, nedokázali i nadále trvat na svém
původním výběru. Právě tento nevědomý prvek ovlivňující
konflikt zájmů, je důvodem, proč zdravotníci v různých
studiích udávali, že oni ovlivněni farmaceutickým průmyslem
nejsou, zatímco jejich kolegové ano.

Nevědomý vliv expozice logům
Velikost dárku není v žádném vztahu s jeho potenciál
ním vlivem. I pouhá expozice firemním názvům je účinná,
především pokud je opakovaná.
Nevědomý, ale pozorovatelný vliv. Randomizovaná studie se 161
mediky 4. ročníku byla provedena ve Spojených státech – na Pen
sylvánské universitě, kde jsou jakékoli dárky od farmaceutických
firem zakázány a na Miamské universitě, kde jsou dovoleny. Cí
lem studie bylo ukázat možný vliv vizuální expozice reklamním
předmětům. Studie porovnávala chování studentů vystavených
logu originálního atorvastatinu (Lipitor) s kontrolní skupinou
neexponovaných studentů. Po expozici (nebo neexponování)
reklamním předmětům bylo hodnoceno, jestli studenti dávají
přednost Lipitoru nebo simvastatinu (Zocor).
Studenti jsou méně ovlivněni po předchozím varování před
marketingovými technikami. Studenti Miamské university,
kteří byli exponovaní reklamním logům, měli příznivější
mínění o Lipitoru než o přípravku Zocor. Přednost Lipitoru
dávalo ještě o polovinu více exponovaných studentů Pensyl
vánské university. Autoři studie vysvětlují výraznější odezvu
pensylvánských studentů možnou získanou „otrlostí“ studentů
miamských, kteří byli uvyklí na přesvědčovací marketingové
praktiky. Podle autorů jde o jev známý v sociologii. Jde o zís
kanou schopnost, kdy jedinci znají přesvědčovací techniky
a rozhodnou se dosáhnout svých cílů nezávisle na ovlivňování,
kterého jsou předmětem.

Je třeba výchova, čelící nedostatečným
opatřením
Zdravotničtí pracovníci jsou nedostatečně chráněni před
prokázaným vlivem malých dárků.
Tolerance malých dárků a menších finančních vazeb je škodlivá.
Malé dárky „zanedbatelné hodnoty“, které jsou obecně avšak
chybně považovány za neškodné, nejsou zakázány evropskou
legislativou nebo americkými zásadami správné praxe.
Dvě kategorie finančních vazeb by měly být odkryty: „větší“
vazby, u kterých se předpokládá, že jsou schopné ovlivnit
účastníky, a „menší“ vazby zanedbatelné hodnoty, u kterých
se předpokládá, že jsou příliš malé na to, aby měly nějaký vliv.
Konflikt zájmu je považován za „menší“, pokud je jeho hodno
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