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ΔΗΑΓΩΓΖ
Γηα πνιιέο δεθαεηίεο νη κειεηεηέο εξεχλεζαλ ηε ζηάζε ησλ γηαηξψλ
απέλαληη ζηα δηαζέζηκα κέζα πιεξνθφξεζήο ηνπο γηα ηα θάξκαθα πνπ
θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. Ο πξνβιεκαηηζκφο πάληα ήηαλ ν ίδηνο: ν γηαηξφο
επηιέγεη πάληα κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή, ή ππάξρνπλ θαη άιινη
παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ ζηηο επηινγέο ηνπ; Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ
θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη κέρξη πνην βαζκφ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ
άπνςε ηνπ εηδηθνχ επηζηήκνλα; Οη ηαηξηθνί επηζθέπηεο αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ
θπξηψηεξν ζχλδεζκν επηθνηλσλίαο ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξίαο κε ηνπο
ζεξάπνληεο ηαηξνχο,. Πνηα είλαη φκσο ε γλψκε ησλ ηαηξψλ ζρεηηθά κε ηε
ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο επηθνηλσλίαο;
Αλαξίζκεηα εξσηήκαηα απαζρφιεζαλ ηνπο εηδηθνχο θαη ζθνπφο ηνπο
πάληα ήηαλ λα θαηαιήμνπλ ζε απηφ πνπ πξαγκαηηθά επεξεάδεη ηελ ηειηθή
απφθαζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα εξεπλήζεη

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα,

πξνζεγγίδνληαο θάζε κειέηε μερσξηζηά μεθηλψληαο, ηε δηαδξνκή ηεο πεξίπνπ
απφ ην 1950 θαη θηάλνληαο κέρξη θαη ζήκεξα.
θνπφο καο ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα
θαηαλνήζνπκε ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέγεη ν γηαηξφο ηα κέζα ψζηε λα
κπνξέζεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ αγνξά ησλ θαξκάθσλ. Ζ εξγαζία καο ζα
ρσξηζηεί ζε δχν κέξε, ζην πξψην κέξνο (ην ζεσξεηηθφ) ζα γίλεη ε
βηβιηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζπγρξφλσο ζα επηιεγεί ην ηειηθφ
κνληέιν ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ην δεχηεξν κέξνο, ην πξαθηηθφ. ην πξαθηηθφ
κέξνο κέζσ ηνπ κνληέινπ, ζα εζηηάζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά πεδία,
δηεξεπλψληαο, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα κέζα ελεκέξσζεο ησλ γηαηξψλ,
αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο.
Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο κειέηεο καο ζα είλαη ην εμήο: «Δίλαη νη
ηαηξνί επραξηζηεκέλνη απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ
απφ ηνπο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο, θαη ζε πνην βαζκφ;»
Σειηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηα παξαπάλσ
εξσηήκαηα, κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο
επηθνηλσλίαο κεηαμχ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ θαη ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
1.1.ΓΔΝΙΚΗ ΘΔΩΡΗΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ
Οη γηαηξνί θαηά γεληθή νκνινγία είλαη νη ξπζκηζηέο ηεο δηαδηθαζίαο
ζπληαγνγξάθεζεο ησλ θαξκάθσλ. Οη
πξνβνχλ

ζηελ

αγνξά

ηνπ

θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα

νπνηνδήπνηε

θαξκάθνπ,

ζα

πξέπεη

λα

πξνζθνκίδνπλ ηε ζπληαγή ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ γηαηξνχ. Οη θαξκαθεπηηθέο
εηαηξίεο γλσξίδνληαο ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο,
πεξηνξηζκνχο σο πξνο

θαη ηνπο λνκηθνχο

ηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηνλ ηειηθφ

ελδηαθεξφκελν (αζζελή), εζηηάδνπλ ζηνλ εηδηθφ, ην γηαηξφ, ν νπνίνο αξγφηεξα
ζα πξνηείλεη ην πξντφλ ζηνπο θαηαλαισηέο. [Collins (1986), Lipton (1986),
Perri (1987), Rockwell (1986)]
ε γεληθέο γξακκέο ζην ζχλνιν ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ ε πξνψζεζε
ησλ πξντφλησλ εζηηάδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ γηαηξψλ,
ελψ νη απνθάζεηο γηα ηελ ζπληαγνγξαθία ελφο θαξκάθνπ ιακβάλνληαη
απνθιεηζηηθά απφ ηνπο γηαηξνχο, πνπ βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη
εμεηδηθεπκέλεο πεγέο πιεξνθφξεζεο [James R and Paul J (1991)].
Σα θπξηφηεξα ζέκαηα ηα νπνία ζπλήζσο απαζρνινχλ ηηο κειέηεο πνπ
εζηηάδνπλ ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο θαξκάθσλ απφ ηνπο γηαηξνχο, είλαη ηα
εμήο δχν:
1. Σν marketing αιιά θαη νη ππφινηπεο πξνσζεηηθέο πξνζεγγίζεηο,
κπνξνχλ λα

ζεσξεζνχλ ζρεηηθέο πξνο ηε δηαδηθαζία επηινγήο

θαξκάθσλ απφ ηνπο γηαηξνχο;
2. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ marketer ζηε δηαδηθαζία απφθαζεο;
ηελ πξψηε πεξίπησζε νη πεξηζζφηεξεο θιηληθέο πεξηπηψζεηο έρνπλ
δηαθνξεηηθέο απνδεθηέο ζεξαπείεο. Αλ ε ζεξαπεία πνπ επηιέρηεθε απφ ην
γηαηξφ ζηεξίδεηαη ζε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ρξεηάδεηαη απφ ην γηαηξφ λα
γίλνπλ

ζπγθεθξηκέλεο

θηλήζεηο,

αιιά

θαη

ζπγθεθξηκέλε

πξνεηνηκαζία

πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ην θαηάιιειν θάξκαθν [Maronde et al. (1971)].
Ζ πξνεηνηκαζία αιιά θαη ε επηινγή ηνπ θαξκάθνπ απφ ην γηαηξφ, ζα
ζηεξηρηεί ζηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο [Soumerai and Avorn
(1990)]. πγθεθξηκέλα ν Lesar et al ην 1990 αλαθέξεη φηη ν γηαηξφο αλαηξέρεη
5

ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρεη, ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα, φηαλ ηνπ
παξνπζηάδνληαη ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο θαη πξέπεη λα βξεη
πνην απφ ηα πξνηεηλφκελα ζε απηφλ θάξκαθα, κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ
ζηα ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα.
Απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν θαη πξνβνιή γηα ηε δνπιεηά ηνπ, ν γηαηξφο λα
κπνξεί λα ελεκεξψλεη θαη λα εμεγεί ζηνλ αζζελή ηνπ, ηε δπλακηθή θαζψο θαη
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ πνπ ηνπ ζπληαγνγξαθεί.
Δπεηδή φκσο δελ είλαη εθηθηφ λα έρεη άπνςε γηα φια ηα θάξκαθα θαη λα
γλσξίδεη ηα δεδνκέλα πνπ δηαθξίλεη θαζέλα απφ απηά, αλαηξέρεη θαη βαζίδεηαη
ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ ηνλ βνεζνχλ λα θαιχςεη ηα ηαηξηθά ηνπ θελά.
Βέβαηα, κηα ζπλνπηηθή εηθφλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο παξέρεηαη
απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα θαξκαθεπηηθή εηαηξία κε ηελ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ,
ρσξίο φκσο λα είλαη απηφ αξθεηφ λα θαιχςεη θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα
πνπ απαζρνινχλ ην γηαηξφ, ηφζν γηα ην ίδην ην θάξκαθν φζν θαη γηα ηε
θαξκαθεπηηθή θαηεγνξία πνπ απηφ αλήθεη.
πγρξφλσο φηαλ έλα θαηλνχξγην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ παξνπζηάδεηαη,
πξέπεη λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γη απηφ απφ ηελ θαξκαθεπηηθή θνηλφηεηα
(εζληθφο νξγαληζκφο θαξκάθνπ, θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο). ε απηή ηελ
πεξίπησζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηα είδε πξνσζεηηθψλ κέζσλ,
φπσο: εθζέζεηο πνπ δεκνζηεχεη ν εζληθφο νξγαληζκφο θαξκάθνπ, ηαηξηθά
ζπλέδξηα, ηαηξηθά έληππα πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη
ελεκεξψλνπλ ζηηο επηζθέςεηο ηνπο νη επηζηεκνληθνί ζχκβνπινη ησλ εηαηξηψλ
(ηαηξηθνί επηζθέπηεο) θαη ηέινο ηα ηαηξηθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Ο Harrell
θαη ν Bennett ην 1974 εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη πνιινί γηαηξνί
επεξεάδνληαη απφ απηά ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά σο πξνο ηηο πξνηάζεηο
πνπ θάλνπλ ζηνπο αζζελείο ηνπο. πγρξφλσο νη Chren, Landefeld θαη
Murray (1989) αλαθέξνπλ φηη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο „ρξεζηκνπνηνχλ‟ ηα
δηάθνξα επηζηεκνληθά ηαηξηθά πεξηνδηθά ή ηα ζπλέδξηα πξνθεηκέλνπ λα
θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γηαηξψλ κε ζθνπφ λα πξνηηκήζνπλ
ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε φηη ν γηαηξφο
επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη κε ζθνπφ λα
επηιέμεη έλα θάξκαθν.
Απφ ηελ άιιε νη γηαηξνί επεξεάδνληαη απφ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο
ηερληθέο marketing φπσο είλαη ε πεξηγξαθή ελφο θαξκάθνπ κέζα απφ έλα κε
6

επηζηεκνληθφ ηαηξηθφ πεξηνδηθφ, φκσο απηέο νη ηερληθέο δελ απνηεινχλ ηε
βάζε επηινγήο γηα έλα γηαηξφ. πγρξφλσο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη
γεληθά νη νπνηεζδήπνηε πξνσζεηηθέο θηλήζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ δελ επεξεάδνπλ
ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηειηθή ηνπ επηινγή.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα θέληξα επεξεαζκνχ πνπ κπνξνχλ λα
δηακνξθψζνπλ ζπκπεξηθνξέο είλαη αξθεηά. Ο ξφινο ηνπ marketer έρεη λα
θάλεη κε ηα πνιιαπιά κέζα πξνζέγγηζεο ελφο γηαηξνχ. πγθεθξηκέλα [Chen
and Hartley (1982), Otten (1989)]:
1. Γηαθήκηζε κέζσ άκεζσλ e-mail ή φπσο ήδε αλαθέξακε ηαηξηθψλ
πεξηνδηθψλ.
2. Πξνζσπηθή πψιεζε (Πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε πξντφλησλ).
3. Απφςεηο ζπλαδέιθσλ.
4. Δπηζηεκνληθά άξζξα.
5. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί φηη θαη ε άπνςε ηνπ αζζελή,
κπνξεί λα παίμεη ην ξφιν ηεο ζηηο απνθάζεηο ησλ γηαηξψλ.
6. πγρξφλσο ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα παίμεη θαη ην ζπλνιηθφ θιηληθφ
θφζηνο. Με απηφ ελλννχκε φηη ν γηαηξφο αλ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα
επηιέμεη, κπνξεί λα πξνηηκήζεη κηα θζελφηεξε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα
ηνλ αζζελή ηνπ, δηφηη π.ρ κπνξεί λα κελ έρεη θάπνην ηακείν θαη ε αγσγή
πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη λα έρεη θφζηνο ζην νπνίν λα κελ κπνξεί
λα αληεπεμέιζεη [Hartzema and Christensen (1983)].

1.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΩΝ ΜΔΩΝ
ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε
αλαιπηηθφηεξα ηα κέζα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο γηαηξνχο.
Δηδηθφηεξα ζα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα „ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή‟,
ζπλδπάδνληάο ηελ κε ηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ γηαηξνχ θαη ην πψο
απηέο κεηαδίδνληαη ζηνλ πειάηε ηνπ. ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο ελφηεηαο ζα
εηζαρζνχκε ζηα κέζα ελεκέξσζεο ησλ γηαηξψλ, μεθηλψληαο κε έξεπλεο πνπ
έγηλαλ ζε γηαηξνχο κε ζέκα ηα κέζα ελεκέξσζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θαη
εκπηζηεχνληαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ελφο πξντφληνο.
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1.2.1 Η ΘΔΩΡΗΗ ΣΩΝ ΓΙΑΣΡΩΝ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΑ ΜΔΑ
Πνιιά πξάγκαηα έρνπλ γξαθηεί θαηά θαηξνχο ζε ζρέζε κε ηνπο
γηαηξνχο θαη ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ. Σν βαζηθφ
πξφβιεκα είλαη φηη απφ ηε κηα νη αζζελείο βιέπνπλ ηνπο γηαηξνχο ζαλ
ζσηήξεο, νη νπνίνη κέζα απφ ηηο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο ζα ηνπο θάλνπλ ζε
ζρέζε κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζα ηνπο
βνεζήζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο. Απφ ηελ άιιε φκσο ηνπο
αληηκεησπίδνπλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη πξνηείλνπλ
έλα θάξκαθν ζε ζρέζε κε έλα άιιν βαζηδφκελνη θαη ζε ελδερφκελα
πξνζσπηθά νθέιε πνπ πξφθεηηαη λα απνθνκίζνπλ. Οη θαηαλαισηέο
γεληθφηεξα ζέινπλ λα πηζηεχνπλ φηη νη γηαηξνί δελ ζρεηίδνληαη κε
θαηαλαισηηθά κέζα γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ θαξκάθσλ.
Μέζα απφ έξεπλεο νη νπνίεο έγηλαλ ζε νκάδεο γηαηξψλ, ζα είλαη πην
εχθνιν λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ
αληηκεηψπηζε πνπ έρνπλ νη εκπνξηθέο θαη κε εκπνξηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ
απφ ηνπο ηαηξηθνχο επηζηήκνλεο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε αιήζεηα είλαη θάπνπ ζηε
κέζε. Δκείο ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε φηη ε δηαθήκηζε θαη ε
πξνψζεζε ησλ θαξκάθσλ

κέζα απφ εκπνξηθά θαλάιηα αιιά θαη νη

επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο απφ κε εκπνξηθά θαλάιηα εμππεξεηνχλ εμίζνπ
θαιά ηνπο ηαηξηθνχο επηζηήκνλεο [Raymond A and Lawrence H(2001)].
Δξεπλψληαο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κε ηελ βνήζεηα ησλ γηαηξψλ,
γξάθηεθαλ πνιιέο κειέηεο νη νπνίεο είραλ σο πεξηερφκελφ ηνπο δηαθνξεηηθά
ζηαηηζηηθά δείγκαηα, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο θφξκεο εξσηήζεσλ.
Ζ πξψηε κειέηε έγηλε ην 1951 απφ ηνλ Caplow ν νπνίνο αλέιπζε 129
γηαηξνχο. Ζ έξεπλα είρε λα θάλεη κφλν κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γηαηξψλ ζε
ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ, θαη ηηο εκπνξηθέο αιιά θαη ηηο
επαγγεικαηηθέο πεγέο. Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη γηαηξνί
ζεσξνχζαλ

αλαγθαία

αιιά

θαη

ρξήζηκα

φια

ηα

εκπνξηθά

θαλάιηα

πιεξνθφξεζεο. Γηα παξάδεηγκα αλέθεξε φηη ην 93% ηνπ δείγκαηνο, δηάβαδε
ηαηξηθέο εθεκεξίδεο θαη κφλν 3% δελ ηηο έβξηζθαλ ρξήζηκέο. Απφ ηελ άιιε ην
50% ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχζε ην απεπζείαο ηαρπδξνκείν σο ρξήζηκν κέζν
ελεκέξσζεο [Raymond A and Lawrence H(2001)].
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Δπίζεο φηαλ ην δείγκα εξσηήζεθε αλ εκπηζηεχεηαη ηελ άπνςε άιισλ
γηαηξψλ, ή ηα δηάθνξα επηζηεκνληθά άξζξα (κε εκπνξηθά κέζα), ην 37% ήηαλ
ζεηηθφ σο πξνο ηελ πξνζσπηθή επαθή κε άιινπο γηαηξνχο θαη ην 44% ήηαλ
ζεηηθφ σο πξνο ηα επηζηεκνληθά άξζξα.
Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη ππήξραλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα ηνπ
Caplow. πγθεθξηκέλα:
1. Σν δείγκα ήηαλ αξθεηά κηθξφ.
2. Γελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
πνπ ήζειε λα εμεηάζεη.
3. Γελ είρε αληηζηνηρία κέηξεζεο ησλ εκπνξηθψλ θαη κε εκπνξηθψλ
κέζσλ.
4. Γελ έγηλε δηαρσξηζκφο ππαξρφλησλ θαη λέσλ πξντφλησλ.
Σν 1957-1958 έγηλε κηα δεχηεξε κειέηε, ε νπνία ήηαλ πνιχ πην
νινθιεξσκέλε θαη εζηίαζε ζε έλα δείγκα 1001 γηαηξψλ. πγρξφλσο, ζηε
ζπγθεθξηκέλε κειέηε ν δηαρσξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε
κεγαιχηεξε

πξνζνρή

(γηα

παξάδεηγκα

νη

θαηεγνξίεο,

επηζηεκνληθέο

δηαθεκίζεηο κέζσ εθεκεξίδσλ θαη επηζηεκνληθά άξζξα δηαρσξίζηεθαλ
πιήξσο κεηαμχ ηνπο). Σέινο, ήηαλ βαζηθφ φηη ε έξεπλα έγηλε εθηά ρξφληα κεηά
ηελ πξνεγνχκελε, νπφηε θαη είραλ δηαθνξνπνηεζεί αξθεηά ηα δεδνκέλα ζηελ
παγθφζκηα αγνξά.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμήρζε απφ ηνλ εξεπλεηή Gaffin θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 2 [Gaffin B(1959)].

ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΕΙΡΑ
ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΗΘΗΚΑΝ
Εμεηδηθεπκέλνη πλεξγάηεο
Άξζξα Εθεκεξίδσλ
Ιαηξηθέο δηαθεκίζεηο ζε εθεκεξίδεο
Απεπζείαο αιιεινγξαθία
πδεηήζεηο γηαηξώλ
Δείγκα θαξκάθσλ
πλαληήζεηο πξνζσπηθνύ ζε λνζνθνκεία
πλαληήζεηο ζε εζληθά ζπλέδξηα

ΠΟΟΣΟ ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ
ΓΙΑΣΡΟΤ
(%)
68
40
32
25
24
22
16
15

ΠΙΝΑΚΑ 2 - ΠΗΓΗ: BEN GAFFIN AND ASSOCIATES(1959), ATTITUDES OF U.S
PHYSICIANS TOWARDS THE AMERICAN PHARMACEUTICAL INDUSTRY
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Σα

παξαπάλσ

επξήκαηα

απφ

ηε

ζπγθεθξηκέλε

έξεπλα

δε

δηαθνξνπνηνχληαλ, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
θάζε γηαηξνχ. Σν βαζηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο εζηηάζζεθε θπξίσο ζηελ άξλεζε
ησλ γηαηξψλ λα απνθνκίδνπλ πιεξνθνξίεο, γηα θάξκαθα απφ εκπνξηθά κέζα.
Βέβαηα ππήξρε πάληα ε πηζαλφηεηα, λα ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά, απφ
φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλέθεξαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Σν κφλν
ζίγνπξν ην νπνίν απνθφκηζαλ νη εξεπλεηέο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ήηαλ
φηη νη γηαηξνί δελ είλαη ζεηηθνί πξνο νπνηνδήπνηε εκπνξηθφ κέζν.
Πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ζηε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Gaffin,
πξνζθέξζεθε απφ κηα κειέηε ε νπνία έγηλε πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν απφ
ηνπο Ferber and Wales ηελ Άλνημε ηνπ 1960. Σν δείγκα απηή ηε θνξά
πξνήιζε

απφ

γηαηξνχο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαλ

ζην

ηθάγν.

ηε

ζπγθεθξηκέλε κειέηε 3142 γηαηξνί εξσηήζεθαλ απφ πνχ πιεξνθνξήζεθαλ
γηα πξψηε θνξά γηα θάξκαθα ηα νπνία πξφηεηλαλ πξφζθαηα ζε αζζελείο
ηνπο, αιιά θαη φπνπ αιινχ άθνπζαλ μαλά γη απηά. Οη απαληήζεηο πνπ
απνθφκηζαλ νη εξεπλεηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 3.

ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Άξζξα Εθεκεξίδσλ
Εμεηδηθεπκέλνη πλεξγάηεο
Απεπζείαο αιιεινγξαθία
πλάδειθνη
πλέδξηα
Δείγκα θαξκάθσλ
Ννζνθνκεία
Άιιεο πεγέο
ΤΝΟΛΟ
ύλνιν πξώηεο
πιεξνθόξεζεο
ύλνιν άιισλ αλαθνξώλ
Εμνινθιήξνπ αλαθνξά από
έλα κέζν

ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ
(%)
24,6
37,7
19,2
6,4
3,8
2,2
2,2
3,9
100,0
902

ΑΛΛΕ ΦΟΡΕ
(%)
40,9
14,2
22,4
6,6
3,9
3,0
2,6
6,4
100,0

ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΤ
(%)
31,5
27,7
20,5
6,5
3,9
2,5
2,4
5,0
100,0

669
1571

ΠΙΝΑΚΑ 3- ΠΗΓΗ: Robert Ferber and Hugh G Wales(1958), The Effectiveness of
Pharmaceutical Promotion, Urbana, III: Bureau of Economic and Business Research,
University of Illinois
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Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημαλ φηη κηα
„εκπνξηθή‟ πεγή, έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα γίλεη αληηιεπηή απφ ην
γηαηξφ παξά κηα κε εκπνξηθή. Σν ζέκα είλαη θαηά πφζν απηή ε αληίιεςε ζα
κεηαθξαζηεί ζε ρξήζε απφ ην γηαηξφ. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κειέηεο ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία:
1. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ κε εκπνξηθά κέζα δε
κεηαθξάδεηαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζε αληίδξαζε. Γειαδή ν
γηαηξφο επεξεάδεηαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ απφ κε εκπνξηθέο
πξνζεγγίζεηο.
2. Ζ αληίδξαζε απφ κηα εκπνξηθή πξνζέγγηζε, φζν ζφξπβν θαη αλ
δεκηνπξγήζεη, δελ είλαη απαξαίηεην λα επεξεάζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα
θάλεη ν γηαηξφο ζηνπο αζζελείο ηνπ.
Ζ πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή ε ρξήζε ελφο θαξκάθνπ, είλαη γηα φινπο
ηνπο εκπιεθφκελνπο (marketers, πειάηεο, γηαηξνχο θ.ι.π) ην πξαγκαηηθφ
κέζν γηα θαηαλαισηηθή αλάδξαζε. πγρξφλσο νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ
γηαηξψλ, απνηεινχλ έλα πξφζζεην κέζν ην νπνίν επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ
ηηο επηινγέο ηνπο.
Σν 1962 νη Bauer θαη Field δηεμήγαγαλ κηα κειέηε ζηελ νπνία
ζχγθξηλαλ ην Ακεξηθαληθφ κε ην ηφηε νβηεηηθφ ζχζηεκα πγείαο. Έλα ηκήκα
ηεο έξεπλαο εζηίαζε ζηα κέζα πιεξνθφξεζεο ησλ γηαηξψλ ζηηο δχν ρψξεο.
ην ηκήκα ηεο έξεπλαο πνπ αλαθεξφηαλ ζηε νβηεηηθή Έλσζε
δηαπηζηψζεθε φηη

ν θξαηηθφο θνξέαο πξνζπαζνχζε λα θαηεπζχλεη ηηο

επηινγέο ησλ γηαηξψλ κέζσ ησλ παξαθάησ κέζσλ:
1. Αλαθνηλψζεηο απφ ηηο εληεηαικέλεο ηαηξηθέο αξρέο, νη νπνίεο πξφηεηλαλ
ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα.
2. Αλαθνηλψζεηο ζε ηαηξηθά πεξηνδηθά θαη ζε άιια Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο.
3. Αληηπξφζσπνη ζπγθεθξηκέλσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίνη
δηνξγάλσλαλ meetings ζε νβηεηηθέο θιηληθέο θαη ελεκέξσλαλ ηνπο
γηαηξνχο γηα λέα θάξκαθα ηα νπνία πξνσζνχζαλ νη εηαηξίεο ηνπο ζηελ
αγνξά.
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Απφ ηελ άιιε ην Τπνπξγείν Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηνπο
γηαηξνχο γηα ην ζχλνιν ησλ θαξκάθσλ, έζηειλε έλα φρη ηφζν ελεκεξσκέλν
θπιιάδην ζην νπνίν έθαλε κηα απιή πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ
θαξκάθσλ. Καηαιήγνληαο, νη δχν εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ε ζηξαηεγηθή πνπ
αθνινπζνχζε ην νβηεηηθφ ζχζηεκα, είρε ζαλ απνηέιεζκα ην θνηλφ λα
δηακαξηπξεζεί φηη νη γηαηξνί δελ είραλ ηελ θαηάξηηζε πνπ έπξεπε ζην ζχλνιν
ησλ λέσλ θαξκάθσλ.
Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ θπξίσο λα δείμεη, φηη ην
Ακεξηθαληθφ ζχζηεκα πγείαο ιεηηνπξγνχζε θαιχηεξα απφ ην νβηεηηθφ, φκσο
ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη αλεμάξηεηα, απφ ηελ θάπνηα δφζε εκπάζεηαο πνπ έρεη,
είλαη ρξήζηκα ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο καο. πγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ
απνθνκίδνπκε εζηηάδνπλ ζηα εμήο ζεκεία:
1. Κάζε θξαηηθφο θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηηο πξνηηκήζεηο
ησλ γηαηξψλ, ζε ζρέζε κε ηα θάξκαθα πνπ πξνηείλνπλ ζηνπο αζζελείο
ηνπο.
2. Οη αλαθνηλψζεηο ζε δηάθνξα Μέζα Δλεκέξσζεο κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ κέζν επεξεαζκνχ ησλ απνθάζεσλ πνπ
ιακβάλνπλ νη ηαηξνί φηαλ έρνπλ λα απνθαζίζνπλ κεηαμχ πνιιψλ
θαξκάθσλ.
3. Οη ηαηξηθνί επηζθέπηεο ή αιιηψο εηδηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ κέζν ελεκέξσζεο ή επεξεαζκνχ ησλ
γηαηξψλ.
4. Οη θαηαλαισηέο απαηηνχλ απφ ηνπο γηαηξνχο λα έρνπλ πιήξε
ελεκέξσζε γηα θάζε λέν θάξκαθν πνπ βγαίλεη ζηελ αγνξά.
Ζ έξεπλα νινθιεξψλεηαη έρνληαο ζαλ ηειηθφ ζπκπέξαζκα, φηη ν
γηαηξφο πξέπεη λα έρεη ζπλνιηθή εηθφλα ηεο αγνξάο ησλ θαξκάθσλ θαη φηη ε
Πνιηηεία πξέπεη λα ηνλ ελεκεξψλεη ζπλερψο βνεζψληαο ηνλ κέζσ πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ αζζελή φηαλ ν
γηαηξφο έρεη πνιιέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο λα ηνπ θάλεη ζε ζρέζε κε ηε
ζεξαπεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη.
Ζ κέρξη ηψξα αλαθνξά καο εζηίαζε ζηε ρξήζε απφ ηνπο γηαηξνχο ησλ
εκπνξηθψλ αιιά θαη κε εκπνξηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Μέζα απφ ηηο κέρξη
ηψξα αλαθεξφκελεο έξεπλεο πξνέθπςαλ ηα θάησζη εξσηήκαηα Raymond A
and Lawrence H(2001)]:
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Οη γηαηξνί αλαθέξνπλ ζηνπο αζζελείο ηνπο ακεξφιεπηα φια ηα
θάξκαθα ηα νπνία καζαίλνπλ ;



Δλδερφκελε κεξνιεςία ησλ γηαηξψλ πξνο θάπνηα θάξκαθα, έρεη λα
θάλεη θπξίσο κε ηα πηζηεχσ ηνπο ή κε άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη
ηνπο ραξαθηεξίδνπλ;
Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη έρνληαο

ππφςε καο ηηο κέρξη ηψξα έξεπλεο, πξέπεη λα ζπλδπάζνπκε απφ ηε κηα ηα
κέζα πνπ ππάξρνπλ θαη απφ ηελ άιιε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γηαηξνχ ψζηε λα
έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ν γηαηξφο
πιεξνθνξείηαη γηα ηα θάξκαθα πνπ πξνηείλεη ζηνπο αζζελείο ηνπ.
Αλ ζέινπκε ινηπφλ λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ηειηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηηο
κέρξη ηψξα έξεπλεο ηηο νπνίεο θαη παξαζέζακε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη
νη

γηαηξνί

πξνηηκνχλ

ζπλήζσο

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ

ζαλ

πεγέο

πιεξνθφξεζεο εκπνξηθά κέζα ελεκέξσζεο. Υξνλνινγηθά ε έξεπλα πνπ
δηεμήρζε

ην

1963

απφ

ηνπο

Caplow

θαη

Raymond,

απέδεημε

ηελ

πξναλαθεξφκελε άπνςε.
πγθεθξηκέλα νη δχν εξεπλεηέο δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε 182 γηαηξνχο.
Μέζα απφ εξσηήζεηο πνπ ηνπο έθαλαλ ζπγθέληξσζαλ 308 είδε θαξκάθσλ ηα
νπνία νη ζπγθεθξηκέλνη γηαηξνί ζπλήζηδαλ λα επηιέγνπλ θαη ζθνπφο ηεο
έξεπλαο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ νη εξεπλεηέο ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία
πξνηηκνχζαλ θάπνηα θάξκαθα ζε ζρέζε κε άιια. Οη ΠΙΝΑΚΔ 4 θαη 5
δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα:
ΑΡΙΘΜΟ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ ΜΔΧΝ ΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 308 ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΧΝ
ΦΑΡΜΑΚΧΝ
ΑΡΙΘΜΟ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΠΟΟΣΑ

1
2
3
4 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

67
117
89
35

21,8
38,0
28,9
11,3

ΤΝΟΛΟ

308

100,0

ΠΙΝΑΚΑ 4- ΠΗΓΗ: John J. Raymond(1963),Factors Influencing the Selection of
Pharmaceutical Products, Journal of Marketing, 19, 18-23
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΔΠΗΡΔΑΜΟΤ ΣΑ 308 ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΩΣΗ
ΔΕΤΣΕΡΗ
ΣΡΙΣΗ
ΜΕΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ
(%)
(%)
(%)
ΠΡΧΣΟΓΔΝΗ ΜΔΑ
31,1
14,5
11,9
Εμεηδηθεπκέλνη πλεξγάηεο
15,6
13,2
17,8
Απεπζείαο αιιεινγξαθία
5,6
32,3
39,0
Δηαθεκίζεηο ζηηο εθεκεξίδεο
18,8
17,9
8,5
Άξζξα Εθεκεξίδσλ
71,1
77,9
77,2
ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΜΔΑ
2,3
2,1
πλέδξηα
5,2
6,0
πζθέςεηο
14,0
8,9
22,8
πλεξγάηεο
2,9
0,9
Αζζελήο
0,3
3,4
Φαξκαθνπνηνί
4,2
0,8
Άιιεο πεγέο
100,0
100,0
100,0 of
ΠΙΝΑΚΑ 5- ΠΗΓΗ: John J. Raymond(1963),Factors Influencing the Selection
Pharmaceutical Products, Journal of Marketing, 19, 18-23

Σα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ δχν εξεπλεηψλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα ζπλνςίδνληαη ζηελ παξαθάησ πξφηαζε:
«Ζ πιεξνθφξεζε ησλ βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηεξίδεηαη
ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο» [John J. Raymond
(1963)]. Γειαδή νη εκπνξηθέο πεγέο θπξηαξρνχλ (βιέπε ΠΗΝΑΚΑ 5). ηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηήζεθε άιιε κηα παξάκεηξνο ε νπνία ζηεξίρηεθε
ζην παξαθάησ εξψηεκα: «Όηαλ ρξεηάζζεθε λα πεξηγξάςεηε γηα πξψηε θνξά
ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν, ζε πνηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο αλαηξέμαηε». Σα
απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 6.
ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΧΝ ΓΙΑΣΡΧΝ ΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΝΟ
ΝΔΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΤ
ΜΕΣΑ
Εμεηδηθεπκέλνη πλεξγάηεο
Απεπζείαο αιιεινγξαθία
Ιαηξηθέο Εθεκεξίδεο (Δηαρσξίδνληαη ζε επηζηεκνληθά
άξζξα θαη εκπνξηθέο δηαθεκίζεηο)
Δείγκαηα θαξκάθσλ ηα νπνία ιακβάλνληαη από:
Άιινπο γηαηξνύο
Άιια κέζα (Όρη μεθάζαξα)
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΑ
(%)
48
20
17

8
7
100

14
ΠΙΝΑΚΑ 6- ΠΗΓΗ: Consumer Behavior Research Seminar, Harvard Business School,
unpublished manuscript, Spring 1960

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΠΙΝΑΚΑ 6, νη γηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ ζε
κεγαιχηεξν πνζνζηφ σο κέζα πιεξνθφξεζεο εκπνξηθέο πεγέο. Ζ κέρξη
ηψξα αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έρεη δείμεη φηη ηα κέζα πνπ
επεξεάδνπλ θαη πιεξνθνξνχλ ηνπο γηαηξνχο πεξηζζφηεξν, είλαη ζπγθεθξηκέλα
θαη πεξίπνπ ηα ίδηα γηα φινπο. πγρξφλσο ηα κέζα πνπ δεκηνπξγνχλ ζφξπβν
είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ θαη ηελ θξίζε ησλ γηαηξψλ, φηαλ πξνηείλνπλ έλα
θάξκαθν.
Ζ έξεπλα ησλ John J. θαη Raymond ζχγθξηλε ηε ζρέζε ησλ κέζσλ
πνπ επεξεάδνπλ, κε ηα κέζα πνπ ηειηθά ελεκεξψλνπλ ηνπο γηαηξνχο. Ζ
ζρέζε απηή δεισλφηαλ κε κηα εμίζσζε πνπ δελ ήηαλ

1:1, αιιά φπσο

θαίλεηαη ζην ΠΙΝΑΚΑ 7, είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα.

ΥΔΗ ΜΔΧΝ ΠΟΤ ΠΡΧΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΑΝ ΘΟΡΤΒΟ ΜΔ ΠΗΓΔ ΠΟΤ ΣΔΛΙΚΑ
ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΝ ΜΔΑ ΔΝΗΜΔΡΧΔΙ
ΠΗΓΗ ΠΡΧΣΗ ΑΝΣΙΛΗΦΗ
Δθημεπίδα Δξειδικεςμένοι
Δπιζηολέρ
ΠΔΙΣΙΚΑ
ςνεπγάηερ
Γιαθημίζειρ
Άλλα
Άλλα
ΜΔΑ
Μέζα
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
63,6
14,3
22,1
9,2
28,6
Δθημεπίδα
4,6
51,2
5,5
2,3
21,3
Δξειδικεςμένοι ςνεπγάηερ
5,0
11,6
44,8
5,4
15,5
Δπιζηολέρ- Γιαθημίζειρ
26,8
22,9
27,6
83,1
34,6
Άλλα
ΤΝΟΛΟ
ΒΑΗ

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

220

293

163

130

806

ΠΙΝΑΚΑ 7- ΠΗΓΗ: Robert Ferber and Hugh G. Wales(1963), The Effectiveness of
Pharmaceutical Promotion, Urban III: Bureau of Economic and Business Research, University of
Illinois

Με βάζε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 7 θαηαιήγνπκε ζε δχν αθφκα ζπκπεξάζκαηα.
πγθεθξηκέλα [Charles Winick (1963)]:
1. Σα κέζα ελεκέξσζεο ησλ γηαηξψλ απφ ηα βαζηθά κέζα πνηθίινπλ απφ
γηαηξφ

ζε

γηαηξφ

(π.ρ.

δελ

επηιέγνπλ

φινη

εθεκεξίδεο

ή

Δμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο).
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2. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαξκάθνπ, αιιά θαη ε δπλακηθή ηνπ
πάλσ ζε κηα λφζν, είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δεηά ν γηαηξφο απφ κηα πεγή
ελεκέξσζεο. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη πνπ έιθνπλ ην γηαηξφ πξνθεηκέλνπ
λα πξνηείλεη έλα θάξκαθν. πλεπψο πξνηηκά ηηο πεγέο πνπ έρνπλ ηε
δπλακηθή λα ηνπ δψζνπλ, φζν πην μεθάζαξα γίλεηαη, απηά ηα ζηνηρεία.
Σα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ δχν εξεπλεηψλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα ζπλνςίδνληαη ζηελ παξαθάησ πξφηαζε:
«Σο μέζο ενημέρωζης ποσ τρηζιμοποιεί ο γιαηρός επηρεάζεηαι από ηη
ζποσδαιόηηηα ηοσ περιζηαηικού ποσ έτει να ανηιμεηωπίζει» [John J.
Raymond (1963)]. Απηφ πνπ δελ καο δηεπθξίλεζαλ ήηαλ ζε ηη είδνπο θάξκαθα
αλαθέξνληαλ.

1.2.2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΜΔΩΝ
πλερίδνληαο ηελ αλαθνξά καο ζηα κέζα πιεξνθφξεζεο ησλ γηαηξψλ,
ζα πξνρσξήζνπκε ζε λεφηεξεο έξεπλεο. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ αξθεηέο
ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά, ζηηο
πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γηαηξνί γηα λα απνθνκίζνπλ ζηνηρεία γηα έλα
θάξκαθν.
Οη Stolley θαη Lasanga ην 1969, ν Maronde ην 1971, νη Harrell θαη
Bennett ην 1974, ν Hemminki ην 1975 θαη ηέινο νη Haajir θαη Ruskamp ην
1988 παξνπζίαζαλ έλα πινχζην βηβιηνγξαθηθφ έξγν ην νπνίν αλαθεξφηαλ
ζηηο πεγέο ελεκέξσζεο ησλ γηαηξψλ [James R and Paul J (1991)].
Οη

γηαηξνί

έρνπλ

αξηζκεηηθά

πνιιέο

πεγέο

θαξκαθεπηηθψλ

πιεξνθνξηψλ. Οη κειέηεο έδεημαλ σο πεγέο πιεξνθφξεζεο ηελ απεπζείαο
αιιεινγξαθία,

ηα

άξζξα

ζε

εθεκεξίδεο,

ηνπο

ζπλαδέιθνπο

ησλ

ελδηαθεξφκελσλ, ηνπο θαξκαθνπνηνχο, ηα ζπλέδξηα, ηηο ζπλαληήζεηο, ηα
λνζνθνκεία αιιά θαη ηα δσξεάλ δείγκαηα. Πξνθεηκέλνπ ζε απηφ ην θνκκάηη
ηεο πηπρηαθήο λα γίλνπκε πνιχ πην ζπγθεθξηκέλνη, ζα δηαρσξίζνπκε ηηο πεγέο
ζε εκπνξηθέο θαη κε εκπνξηθέο, [James R and Paul J (1991)]:
Δκπνξηθέο Πεγέο:
1. Απεπζείαο αιιεινγξαθία.
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2. Γλψκε εηδηθψλ (ηαηξηθνί επηζθέπηεο)
3. Γηαθεκηζηηθά άξζξα ζε εθεκεξίδεο.
4. Πξνζσπηθή πψιεζε.
5. Γσξεάλ δείγκαηα.
Με εκπνξηθέο Πεγέο:
1. Δπηζηεκνληθά άξζξα.
2. πλάδειθνη.
3. Φαξκαθνπνηνί.
4. πλέδξηα.
5. πλαληήζεηο.
6. Ννζνθνκεία.
Έλαο άιινο δηαρσξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε είλαη νη
πξνζσπηθέο θαη νη κε πξνζσπηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Οη πξνζσπηθέο
πεγέο είλαη:
1. Γσξεάλ δείγκαηα.
2. Γλψκε εηδηθψλ.
3. πλάδειθνη.
4. Φαξκαθνπνηνί.
5. πλέδξηα.
6. πλαληήζεηο.
Οη κε πξνζσπηθέο πεγέο είλαη νη εμήο:
1. Απεπζείαο αιιεινγξαθία.
2. Δπηζηεκνληθά θαη δηαθεκηζηηθά άξζξα.

1.2.3 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ζ απεπζείαο αιιεινγξαθία ζαλ πεγή πιεξνθφξεζεο γηα θάξκαθα,
απνηέιεζε πνιχ λσξίο αληηθείκελν έξεπλαο ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία. Γηα
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παξάδεηγκα ν Jeuck ην 1940 ζχιιεμε απφ 208 γηαηξνχο αιιεινγξαθία γηα
κηα πεξίνδν πέληε εβδνκάδσλ. Σα πεξηζζφηεξα γξάκκαηα απφ απηά πνπ
έιαβαλ νη γηαηξνί (πεξίπνπ ην 71%) είραλ θαξκαθεπηηθφ πεξηερφκελν, θαη
κάιηζηα εμεηάζηεθαλ πξνζερηηθά απφ ηνλ παξαιήπηε. Σν απνηέιεζκα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο

κειέηεο

ήηαλ

φηη

ε

αιιεινγξαθία,

απνηειεί

έλα

απνηειεζκαηηθφ κέζν επηθνηλσλίαο κε ην γηαηξφ.
Αξγφηεξα o Rand ην 1941 θαη ν Belley ην 1943 επεθηείλνληαο ηελ
κειέηε ηνπ Jeuck, θαηέιεμαλ ζε επηπξφζζεηα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα ν
πξψηνο βξήθε φηη ε αιιεινγξαθία κε θαξκαθεπηηθφ πεξηερφκελν αλνίγεηαη θαη
δηαβάδεηαη πάληα. Δλψ ν δεχηεξνο φηη νη γηαηξνί ηεο επαξρίαο επεξεάδνληαη
πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γηαηξνχο ησλ πφιεσλ. Σέινο αμίδεη λα
αλαθέξνπκε φηη ζηηο πην πξφζθαηεο κειέηεο, π.ρ. ησλ Avorn, Chen θαη
Hattley ην 1982 ε αιιεινγξαθία σο κέζσ επηθνηλσλίαο κε ηνπο γηαηξνχο
έηεηλε λα γίλεηαη ιηγφηεξν δεκνθηιέο απφ φηη ζην παξειζφλ.
ε ζρέζε κε ηηο δηαθεκίζεηο ζε ηαηξηθέο εθεκεξίδεο, νη απφςεηο
δηίζηαληαη. πγθεθξηκέλα ε κειέηε ησλ Caplow θαη Raymond ην 1974 έδεημε
φηη νη δηαθεκίζεηο ζηηο εθεκεξίδεο απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή πεγή ζηελ
πιεξνθφξεζε ησλ γηαηξψλ. Απφ ηελ άιιε θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1982 ε έξεπλα
ησλ Avorn, Chen θαη Hattley έδεημε φηη ε δηαθήκηζε έρεη ηε κηθξφηεξε
επηξξνή ζηηο απνθάζεηο ησλ γηαηξψλ. Αξγφηεξα ην 1989 έξεπλα πνπ έγηλε
απφ ηνλ Neill έδεημε φηη ε δηαθήκηζε ζε θαξκαθεπηηθέο εθεκεξίδεο επεξέαδε
ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνχ, ηνλ επεξέαδε δειαδή πεξηζζφηεξν
ζαλ θαηαλαισηή. Απηφ ζπλέβε ιφγν θαη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ επήιζαλ
ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε. πγθεθξηκέλα:
1. Ζ έθηαζε ησλ άξζξσλ κεγάισζε.
2. Πξνζηέζεθαλ πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο.
3. Οη αλαθνξέο ζηνλ αληαγσληζκφ κεηψζεθαλ.
4. Πξνζηέζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δπλακηθή ηνπ θαξκάθνπ.
Ζ γλψκε εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ (ή αιιηψο ηαηξηθνί επηζθέπηεοπξνζσπηθή πψιεζε) σο κέζν πιεξνθφξεζεο ησλ γηαηξψλ κειεηήζεθε
αλαιπηηθφηεξα κέζα ζηα ρξφληα. Κάπνηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη δελ επεξεάδεη ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ γηαηξψλ [Mackowian and Gagnon(1982)]. Αληίζεηα ε
έξεπλα ησλ Avorn θαη Soumerai 1983, 1986, 1987 θαη ην 1990 έδεημε φηη ε
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άπνςε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πσιεηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ζπλήζεηεο ελφο
γηαηξνχ, εηδηθά φηαλ θηλείηαη ζε κε εκπνξηθά επίπεδα.
Πην πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ν ξφινο ηνπ ηαηξηθνχ επηζθέπηε
παίδεη ζεκαίλνληα ξφιν, ζηε δηακφξθσζε απφςεσλ απφ ηνπο γηαηξνχο θαη
είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κέζα ελεκέξσζεο.
Σα δείγκαηα, δειαδή ε παξνπζίαζε θαξκάθσλ απφ ηηο εηαηξίεο ζηνπο
γηαηξνχο, κειεηήζεθε κφλν ζε ηξεηο κειέηεο. πγθεθξηκέλα θαη κε βάζε ηελ
ηειεπηαία κειέηε ηνπ Winick ην 1961 ε ρξήζε δεηγκάησλ απφ ηνπο γηαηξνχο
είρε θαηά κηα έλλνηα ηε κνξθή πεηξακαηηζκνχ, κάιηζηα

ν πεηξακαηηζκφο

γηλφηαλ απεπζείαο ζε αζζελείο θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ρσξίο νη ίδηνη λα ην
γλσξίδνπλ. Αξγφηεξα φηαλ επηβιήζεθαλ απζηεξέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηε
ρξήζε δεηγκάησλ απφ ηνπο γηαηξνχο, εληζρχζεθαλ νη γξαπηέο αλαθνξέο πνπ
έδηλαλ νη εηαηξίεο γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα λέα ηνπο θάξκαθα.
Λφγσ ησλ απαγνξεχζεσλ θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο κειέηεο ζην ζέκα ησλ
δεηγκάησλ δελ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ
απνηεινχλ ζηελ επνρή καο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο γηαηξνχο.

1.2.4 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
χκθσλα κε ηνλ Robert ην 1987, ηα επηζηεκνληθά άξζξα απνηεινχλ
ηελ πεγή ηεο λέαο επνρήο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο γηαηξνχο. Γηάθνξεο
έξεπλεο έδεημαλ φηη ηέηνηνπ είδνπο άξζξα ραίξνπλ κεγάιεο εκπηζηνζχλεο απφ
ηνπο γηαηξνχο [Evans θαη Beltramini (1986)].
Οη Avorn, Chen θαη Hattley ην 1982 αλέθεξαλ φηη νη δηαθεκίζεηο ζηηο
εθεκεξίδεο δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ησλ γηαηξψλ,
φζν έλα επηζηεκνληθφ άξζξν ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε
αξζξνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία. ε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεγή,
παξαηεξείηαη φηη νη ζχγρξνλνη εξεπλεηέο ηε ζεσξνχλ αξθεηά ζεκαληηθή ζηελ
πιεξνθφξεζε ησλ γηαηξψλ απφ φηη

νη παιαηφηεξνη εξεπλεηέο, νη νπνίνη

εκπηζηεχνληαλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζσπηθή πψιεζε ή άιια κέζα.
Μφιηο απφ ην 1955 θαη ζπγθεθξηκέλα νη Menzel θαη Katz είραλ
θαηαιήμεη κέζα απφ έξεπλεο φηη νη γηαηξνί, κεηαβίβαδαλ πιεξνθνξίεο κεηαμχ
ηνπο. Αξγφηεξα θαη ζχκθσλα κε ηνπο Shearer, Gagnon θαη Eckel ην 1978 ε
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πην ζηαζεξή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο γηαηξνχο ζηελ πιεξνθφξεζε λέσλ
θαξκάθσλ, είλαη νη ζπλάδειθνη ηνπο. Με βάζε ηνπο Avorn θαη Soumerai ην
1983 νη ζπλάδειθνη είλαη ε δεχηεξε πην ζεκαληηθή πεγή ελεκέξσζεο γηα ηνπο
γηαηξνχο. Απφ ηελ άιιε ν Hess ην 1974 αλέθεξε φηη είλαη ε πην εκπνξηθή
πεγή θαξκαθεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.
εκαληηθή

πιεξνθφξεζε

γηα

ηνπο

ζπλαδέιθνπο

σο

πεγή

πιεξνθφξεζεο, έδσζε ην 1961 ν Winick ν νπνίνο κεηά απφ έξεπλεο πνπ
έθαλε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αζηηθνί γηαηξνί εκπηζηεχνληαη ιηγφηεξν
ηελ ελεκέξσζε πνπ παίξλνπλ απφ ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπο, απφ φηη νη
αγξνηηθνί γηαηξνί. πγρξφλσο παξαηεξήζεθε φηη ε ειηθία επεξεάδεη ην
ζπγθεθξηκέλν

δεδνκέλν,

κε

ηνπο

λεφηεξνπο

γηαηξνχο

λα

αληινχλ

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ζπλαδέξθνπο, απφ φηη νη πην «ειηθησκέλνη»
νη νπνίνη έρνπλ κεγαιχηεξε πείξα [Becker et al (1972)].
Πξνρσξψληαο ηελ βηβιηνγξαθηθή καο έξεπλα ζηηο κε εκπνξηθέο πεγέο
πιεξνθφξεζεο, νδεγνχκαζηε ζηνπο θαξκαθνπνηνχο, νη νπνίνη, βάζε
κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη, αλαιφγσο ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηνπο κπνξνχλ
λα απνηειέζνπλ κηα αμηφινγε θαη απνδεθηή πεγή πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο
γηαηξνχο [Evans and Beltramini (1986)]. Σα ζπλέδξηα δελ έρνπλ κειεηεζεί
εθηελψο απφ ηνπο εηδηθνχο. Ζ πην πξφζθαηε έξεπλα πνπ έρνπκε ηνπο Evans
and Beltramini ην 1986 αλαθέξεη φηη απνηεινχλ αμηφπηζηε πεγή ελεκέξσζεο
γηα ηνπο γηαηξνχο ζε ζρέζε κε ηα θάξκαθα πνπ πξέπεη λα πξνηείλνπλ
Σέινο νη ζπλαληήζεηο κεηαμχ γηαηξψλ, εηδηθά ζην ρψξν ηνπ
λνζνθνκείνπ, έρνπλ κειεηεζεί ζε ελληά έξεπλεο. Ζ πην ζχγρξνλε απφ απηέο ην
1974 από ηνλ Hess έρεη δείμεη φηη νη ζπλαληήζεηο απνηεινχλ κηα νπζηαζηηθή
πεγή πιεξνθφξεζεο, είλαη φκσο αξθεηά ρξνλνβφξα, θαη πνιιέο θνξέο
νδεγεί θαη ζε αληίζεηεο γλψκεο θαη ξήμεηο.

1.2.5 ΔΙΑΓΩΓΗ Δ ΑΛΛΔ ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Όπσο είδακε ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο, νη εξεπλεηέο
θαηαπηάλνληαη κε παξφκνηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο δίλνληαο ν θαζέλαο
βαξχηεηα ζε θάπνηεο απφ απηέο, ζεσξψληαο φηη είλαη νη πην ζεκαληηθέο.
Τπάξρνπλ φκσο θαη πνιιέο πεγέο νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ πνιχ ιίγν θαη
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ζπλήζσο ζε κηα κφλν έξεπλα. Γηα παξάδεηγκα νη ζπζθέςεηο αλαθέξζεθαλ
κφλν ζηε κειέηε ησλ Caplow θαη Raymond ην 1954. ηε ζπγθεθξηκέλε
κειέηε βξήθαλ φηη νη ζπζθέςεηο ήηαλ πνιχ πην απνδεθηέο απφ πεγέο φπσο: νη
αζζελείο, ηα ζπλέδξηα θαη νη θαξκαθνπνηνί, ελψ απφ ηελ άιιε θαηέιεμαλ φηη
ήηαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ πεγέο φπσο: νη ηαηξηθνί επηζθέπηεο (εηδηθνί
ζχκβνπινη), ε αιιεινγξαθία, νη ζπλάδειθνη θαη νη εθεκεξίδεο.
Παξνκνίσο

θαηεγνξίεο

φπσο:

νη

δηαθεκίζεηο

ησλ

δηαλνκέσλ

θαξκάθσλ, ε βηβιηνγξαθία θαξκάθσλ, ηα εξεπλεηηθά θέληξα, ηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε, ηα θέληξα πιεξνθφξεζεο θαξκάθσλ
(Τπνπξγείν Τγείαο), ε εκπεηξία, ζπκπεξηιήθζεθαλ ην θαζέλα απφ απηά ζε
πνιχ ιίγεο κειέηεο. πγθεθξηκέλα κηα κειέηε ησλ Avorn θαη Soumerai ην
1983 έδεημε φηη απφ φια ηα πξνεγνχκελα κφλν ε εθπαίδεπζε θαη ε εκπεηξία
κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ σο ζεκαληηθά κέζα ελεκέξσζεο.
Σα λνζνθνκεία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε κφιηο 4 έξεπλεο, ε ηειεπηαία ήηαλ
ην 1961 από ηνλ Winick. Κακία απφ ηηο έξεπλεο πνπ ζπκπεξηειάβαλε ηα
λνζνθνκεία δελ ηα ραξαθηήξηζε σο αμηφπηζηε πεγή πιεξνθφξεζεο.

Οη

αζζελείο κειεηήζεθαλ ζε 3 έξεπλεο (ηειεπηαία ην 1988) απφ ηνλ Zushling θαη
ην απνηέιεζκα ήηαλ φηη νχηε απηή ε πεγή ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν γηα ηνπο γηαηξνχο. ε ζρέζε κε ηα θέληξα
ελεκέξσζεο νη απφςεηο δηίζηαληαη, ζπγθεθξηκέλα ν Eckel et al ην 1978
θαηέιεμαλ φηη είλαη ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο, ελψ 17 ρξφληα πξηλ ην
1961 ν Winick είρε θαηαιήμεη φηη δελ ήηαλ. Απφ ηελ άιιε ηζρχεη ην ίδην γηα ηα
εγρεηξίδηα κφλν πνπ ηψξα ν Winick ηα ζεσξεί αμηφινγα, ελψ ν Eckel et al
φρη.

1.2.6 ΠΡΟΦΑΣΔ ΔΡΔΤΝΔ
Θα θιείζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην κε κηα πην πξφζθαηε έξεπλα
πξνθεηκέλνπ, λα δνχκε αλ άιιαμε θάηη ηε ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ ελεκέξσζε
ησλ γηαηξψλ, πέξα βέβαηα απφ ηηο ηερλνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ ζίγνπξα
ζα έρνπλ γίλεη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ Ίληεξλεη.
Σε ζεκεξηλή επνρή νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο μνδεχνπλ πάλσ απφ 25
δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ ην ρξφλν, ζηελ πξνψζεζε λέσλ θαξκάθσλ αιιά θαη
ζηελ απνζηνιή δσξεάλ δεηγκάησλ ζηνπο γηαηξνχο. Έξεπλα πνπ έγηλε απφ
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ηελ Nancy Gardner ην 2004, έδεημε φηη ηέηνηεο δξάζεηο κάξθεηηλγθ, έρνπλ
κηθξφ αληίθηππν ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ γηαηξψλ, δειαδή δελ επεξεάδεη ηελ
επηινγή πνπ θάλνπλ ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ελεκεξσζνχλ.
πγρξφλσο κεγάια πνζά δαπαλψληαη ζηελ θαηάξηηζε εηδηθψλ ζπκβνχισλ, νη
νπνίνη ελεκεξψλνπλ ηνπο γηαηξνχο. Απηφ απνδείρηεθε ζηελ ίδηα έξεπλα φηη
έρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα.
ηελ κειέηε πνπ έθαλε ε Nancy Gardner

γηα ην παλεπηζηήκην

Washington εξσηήζεθαλ 74.000 γηαηξνί ζε πεξίνδν δχν ρξφλσλ. θνπφο ηεο
έξεπλαο ήηαλ θπξίσο ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ,
αιιά θαη ησλ δεηγκάησλ, ην θαηά πφζν απνηεινχλ γηα ηνπο γηαηξνχο πεγή
ελεκέξσζεο. Μάιηζηα ε εξεπλήηξηα εμέηαζε 3 ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα.
Ζ έξεπλα έδεημε φηη νη επηζθέςεηο ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ πξέπεη λα
απμεζνχλ θαηά 6,5% πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθέο. πγρξφλσο
ζε ζρέζε κε ηα δείγκαηα ζα πξέπεη λα απμεζεί ε απνζηνιή ηνπο θαηά 7,3%
γηα λα έρεη απνηέιεζκα ζηελ ελεκέξσζε ησλ γηαηξψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
αλαθεξφηαλ ζηελ Ακεξηθή θαη απφ φηη θαηαιαβαίλνπκε ζθνπφο ηεο ήηαλ
πεξηζζφηεξν λα ππνδείμεη ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ηη πξέπεη λα αιιάμνπλ
γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζεγγίδνπλ θαιχηεξα ηνπο γηαηξνχο, θαη νη ηειεπηαίνη
λα εκπηζηεχνληαη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ηνπο δίλνπλ.

1.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΠΙΚΔΠΣΩΝ
Οη πσιεηέο απνηεινχλ ηνλ θχξην θξίθν ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη
ησλ πειαηψλ θαη αλαπφθεπθηα γίλνληαη θχξην κέζν δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο
γηα ηελ εηαηξία. Ζ πψιεζε πξφζσπν κε πξφζσπν ζεσξείηαη δηαπξνζσπηθφ
επηθνηλσληαθφ εξγαιείν θαη πνιχ ζπρλφ ν πσιεηήο αληηπξνζσπεχεη έλαλ
νξγαληζκφ φηαλ ζέιεη λα ελεκεξψζεη λα πείζεη ή λα ππελζπκίζεη. Δίλαη γεληθά
παξαδεθηφ φηη νη ηαηξηθνί επηζθέπηεο απνηεινχλ ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα
ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ θαξκάθσλ θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ
πξνζιακβάλνληαη απφ ηηο εηαηξίεο, ηαπηφρξνλα φκσο απνηεινχλ ηνλ
ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπ γηαηξνχ θαη ηνπ ηαηξηθνχ ηκήκαηνο ηεο εηαηξίαο
παξέρνληαο ακθίδξνκε πιεξνθφξεζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη πνιχηηκε γηα ηελ
εηαηξία θαη ηνπο γηαηξνχο. ε απηφ ην πιαίζην έρνπλ ηελ επζχλε θπξίσο γηα ηα
αθφινπζα ζχκθσλα κε ηνλ Δ.Ο.Φ.
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-

-

-

Πξνζθέξνπλ επηπιένλ ηερληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζθεπάζκαηα πνπ
πξνσζνχλ.
Πξνζθέξνπλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ ηαηξηθνχ ηκήκαηνο ηεο εηαηξίαο
γηα εξσηήζεηο γηαηξψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ ηελ
ρξήζε ησλ θαξκάθσλ ζηελ πξάμε.
Πξνζθέξνπλ βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο γηα ηα θάξκαθα ηεο εηαηξίαο θαη
άιια ζρεηηθά ζέκαηα.
Οξγαλψλνπλ νκηιίεο, ζπκπφζηα θαη ζπλέδξηα κε πξνσζεηηθφ θαη
εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζε θιηληθέο, θέληξα πγείαο θαη άιιεο
ηνπνζεζίεο.
Πξνζθέξνπλ επθνιίεο γηα εθπαίδεπζε γεληθήο ηαηξηθήο
πκβνπιεχνπλ ηνλ γηαηξφ ζηελ αλαθνξά αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ
Γηεξεπλνχλ δπλαηφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο θιηληθψλ κειεηψλ.
ηελ δηάξθεηα ηεο επαθήο κε ηνλ γηαηξφ νη ηαηξηθνί επηζθέπηεο

ελεκεξψλνπλ κε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζθεχαζκα, ηηο
θαξκαθεπηηθέο θαη ρεκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, ηελ ρεκηθή δνκή, ρξήζεηο, δφζεηο,
ελδείμεηο θαη αληελδείμεηο, αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο. Οη
γηαηξνί

παξαδέρνληαη

ζπλερηδφκελε

φηη

εθπαίδεπζε

νη

ηαηξηθνί

επηζθέπηεο

ραξαθηεξίδνληάο

ηνπο

ζπκβάιινπλ

ζαλ

πνιχηηκε

ζηελ
πεγή

πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο βνεζάεη λα εμαζθήζνπλ θαιχηεξα ην επάγγεικά ηνπο
(Andaleeb and Tallman 1996). Σα νθέιε πνπ έρνπλ νη γηαηξνί απφ ηνπο
ηαηξηθνχο επηζθέπηεο πεξηιακβάλνπλ ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο,
επηρνξήγεζε

ζε

πξνγξάκκαηα

ζπλερηδφκελεο

ηαηξηθήο

εθπαίδεπζεο,

ππελζπκηζηηθά δψξα θαη ηαηξηθά εξγαιεία. Οη ηαηξηθνί επηζθέπηεο εμππεξεηνχλ
ηα ζπκθέξνληα ησλ εηαηξηψλ ηνπο αληρλεχνληαο αιιαγέο ζηε δήηεζε ησλ
πξντφλησλ θαη εληνπίδνληαο ηηο αλάγθεο γηα λέα πξντφληα θαζψο θαη ηηο
αλάγθεο ησλ γηαηξψλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε εθηίκεζε ηεο αγνξάο πξηλ
απφ ηελ θπθινθνξία ελφο θαξκάθνπ γηα ηελ δπλακηθή ηνπ θαη ηνλ
αληαγσληζκφ. Δπεξεάδνπλ ηηο ζπληαγνγξαθηθέο ζπλήζεηεο ησλ γηαηξψλ θαη ε
ζεκαζία ηνπο απνδεηθλχεηαη απφ ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ θνζηίδνπλ ζε φιεο ηηο
θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. Οη ηαηξηθνί επηζθέπηεο αληηζηνηρνχλ ζην 30-50% ηεο
ζπλνιηθήο δαπάλεο πξνψζεζεο ελφο θαξκάθνπ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ
1994 ην εηήζην θφζηνο γηα ηελ πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε ελφο ηαηξηθνχ
επηζθέπηε ήηαλ πεξίπνπ 150.000 δνιάξηα πνζφ πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ
εηαηξία ζαλ επέλδπζε. Ζ ζεκαζία ηεο δηαπξνζσπηθήο πψιεζεο ζηελ

23

θαξκαθεπηηθή αγνξά απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ
πσιεηψλ πνπ απαζρνινχληαη απφ εηαηξίεο κε θάξκαθα.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
2.1 Η ΓΙΑΦΗΜΙΗ
ηελ απινχζηεξε εθδνρή (Dyer, Gillian, 2004) ηεο ε ιέμε «δηαθήκηζε»
ζεκαίλεη «λα ηξαβάο ηελ πξνζνρή ζε θάηη», λα γλσζηνπνηείο θάηη ζε θάπνηνλ
ή λα ηνλ πιεξνθνξείο γηα απηφ. Μπνξνχκε λα δηαθεκίζνπκε θάηη πξνθνξηθά,
αλεπίζεκα θαη πεξηνξηζκέλα, ρσξίο λα ππνβιεζνχκε ζε κεγάιε δαπάλε. Αλ
φκσο ζέινπκε λα πιεξνθνξήζνπκε έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζξψπσλ, ίζσο
ρξεηαζηεί λα ην δηαθεκίζνπκε κε ηελ πην ζπλεζηζκέλε ζεκαζία ηεο ιέμεο,
αλαγγέιινληαο

ην

δεκφζηα.

ε πην επίζεκν χθνο ζα νξίδακε φηη «ε δηαθήκηζε (Kotler, PhilipKeller, Kevin, 2006): είλαη θάζε πιεξσκέλε κνξθή κε πξνζσπηθήο
παξνπζίαζεο θαη πξνψζεζεο ηδεψλ, αγαζψλ, ή ππεξεζηψλ απφ έλα
ζπγθεθξηκέλν

ρξεκαηνδφηε.

Οη

δηαθεκίζεηο

κπνξνχλ

λα

είλαη

κηα

απνηειεζκαηηθή σο πξνο ην θφζηνο κέζνδνο δηάδνζεο κελπκάησλ, είηε
πξφθεηηαη

γηα

ηε

δεκηνπξγία

πξνηίκεζεο

ζε

κηα

κάξθα,

είηε

γηα

δηαπαηδαγψγεζε ησλ αλζξψπσλ»

2.2 ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ
Οη δηαθεκηζηηθνί ζηφρνη πξνθχπηνπλ απφ πξνεγνχκελεο απνθάζεηο
φπσο είλαη π.ρ ε αγνξά ζηφρνο, ε ηνπνζέηεζε ηεο κάξθαο ζηελ αγνξά θ.α.
Γηαθεκηζηηθφο ζηφρνο είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ έξγν θαη έλα
επίπεδν επηηπρίαο πνπ επηδηψθεηαη ζε έλα νξηζκέλν αθξναηήξην ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε

ρξνληθή

πεξίνδν.

Οη δηαθεκηζηηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ην αλ ν
ζθνπφο ηνπο είλαη λα πιεξνθνξήζνπλ (πιεξνθνξηαθή δηαθήκηζε), λα
πείζνπλ (δηαθήκηζε πεηζνχο), λα ππελζπκίζνπλ (ππελζπκεηηθή δηαθήκηζε), ή
λα εληζρχζνπλ

(εληζρπηηθή δηαθήκηζε). Ο ζηφρνο ηεο δηαθήκηζεο ζα πξέπεη
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λα απνξξέεη απφ κηα πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο
κάξθεηηλγθ (π.ρ αλ ε εηαηξεία είλαη ψξηκε, ν βαζκφο ρξήζεο ηεο κάξθαο, ε
εγεηηθή παξνπζία ή κε ηεο εηαηξείαο θ.α.)

2.3 ΟΡΙΜΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ
Ζ θηινζνθία θαη πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ Marketing, απφ ην
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη άιινπο θιάδνπο, ησλ θξαηψλ κε ειεχζεξε
νηθνλνκία, άξρηζε κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην πφιεκν, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο
δηαθήκηζεο θαη ησλ πσιήζεσλ. ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 - 60 θαη κεηέπεηηα,
εδξαηψζεθε ζαλ απηνηειήο κέζνδνο δηαρείξηζεο. ήκεξα ε έλλνηα ηνπ
Marketing έρεη επξχηεξε αληίιεςε θαη εθαξκνγή, ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο
θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην εκπφξην.
Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζχγρξνλνπ Marketing,
ν Philip Kotler (Kotler 2003), θαζνξίδεη ηηο γεληθέο αξρέο ηεο έλλνηαο θαη
εθαξκνγήο ηνπ Marketing ζαλ θάηη αξθεηά επξχ, πνπ πεξηθιείεη, φρη κφλνλ
εκπνξηθέο δνζνιεςίεο, αιιά θαη αληαιιαγέο κεηαμχ νξγαληζκψλ θαη
θνηλσληθψλ κνλάδσλ, γεληθά.
ήκεξα ε έλλνηα ηνπ Marketing έρεη ηφζν πνιχ επξπλζεί ψζηε κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν απφ επηρεηξήζεηο, αιιά θαη απφ θάζε νξγαληζκφ
ή θνηλσληθή νκάδα, πνπ δηαζέηεη θάπνην πξντφλ (πιηθφ ή πλεπκαηηθφ) ή
ππεξεζία.
Σν Marketing πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα
λα θζάζνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνλ θαηαλαισηή, είλαη ε "γέθπξα κεηαμχ
παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο". Γειαδή, θαηεπζχλεη θαη δηεπζχλεη ηε ξνή
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ θαηαλαισηή. Γελ είλαη ην ζρεδίαζκα θαη ε
παξαγσγή αγαζψλ, αιιά ν εγθέθαινο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ
επεξεάδνπλ

θαη

θαηεπζχλνπλ

ηέηνηεο

ελέξγεηεο.

Ο

φξνο

Marketing

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζε πνιιά θξάηε, απφ επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη
ηδξχκαηα, γηα λα δειψζεη ηηο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ
ζρέζε (Brassington,1997):


κε ηελ έξεπλα αγνξάο,



ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ,
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ηηο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο θαη ηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ,



ηηο κεζφδνπο θαη ηξφπνπο δηαλνκήο,



ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ,



ηνπο φξνπο θαη ηξφπνπο πιεξσκήο



θαη γεληθά ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο
επηρείξεζεο, πνπ αθνινπζνχλ έλα πξντφλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ
κέρξη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απφ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.

Γη' απηφ, ην Marketing, έρεη ζαλ βαζηθέο αξρέο (Duffy, 1999):
α) Να βιέπεη ηνλ θαηαλαισηή ζαλ απνδέθηε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, θαη
β) Να ιακβάλεη ελεξγά κέξνο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ζ' φιεο ηηο θάζεηο
δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο.
Σν Αγγιηθφ Ιλζηηηνύην Marketing δίλεη ηνλ νξηζκό (2003): "Οη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δηαθξίλνπλ, λα
πξνβιέςνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαηά
ηξφπν απνδνηηθφ, επσθειή".
Αλ ςάμνπκε ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία ζα βξνχκε ηνλ νξηζκφ ηνπ
Πέηξνπ Μάιιηαξε πνπ ηνλ δίλεη σο ηελ „ηδενινγία ηνπ κάξθεηηλγθ‟ φπνπ
ζηεξίδεηαη ζηα παξαθάησ:
 ηεξίδεηαη

ζην

έληνλν,

δηαξθή

θαη

ρσξίο

πεξηνξηζκνχο

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηνλ
αγνξαζηή.
 Αλαγλσξίδεη φηη ν αγνξαζηήο είλαη ν κφλνο πνπ έρνληαο αλάγθεο μέξεη
κε ηη ζα ηηο ηθαλνπνηήζεη θαη,
 Τπελζπκίδεη φηη κνλαδηθφο ζθνπφο θάζε επηρεηξήζεσο είλαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αγνξαζηή, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςεη
ζπλαξηεζηαθά ην θέξδνο. Ζ ηθαλνπνίεζε απηή ζα επηηεπρζεί κε ηελ
αθξηβή απφδνζε ησλ αλαγθψλ ζε πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ.
Έλαο άιινο νξηζκφο είλαη φηη (Stanton, 1978) ην κάξθεηηλγθ είλαη έλα
ζπλνιηθφ ζχζηεκα επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα
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πξνγξακκαηίδεη, λα ηηκνινγεί, λα πξνβάιιεη θαη λα δηαλέκεη πξντφληα θαη
ππεξεζίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο ζε παξφληεο θαη ζε δπλεηηθνχο πειάηεο.

2.4 ΑΜΔΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ
Σν Άκεζν Μάξθεηηλγθ (Direct Marketing) απνηειεί κηα ηδηαίηεξε,
μερσξηζηή πξνζέγγηζε κάξθεηηλγθ, ε νπνία εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε
άηνκα, ηα νπνία είλαη κέιε ελφο αλαιπηηθά πξνζδηνξηζκέλνπ θνηλνχ-ζηφρνπ.
Πεξηιακβάλεη θάζε ελέξγεηα πνπ δεκηνπξγεί θαη «εθκεηαιιεχεηαη» ηε
δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειάηε. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ζην Άκεζν Μάξθεηηλγθ είλαη ε χπαξμε
κεραληζκνχ απφθξηζεο, ε θαηαγξαθή θαη ε κέηξεζε ηεο απφθξηζεο.
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Direct Marketing Association, ην Άκεζν
Μάξθεηηλγθ είλαη έλα ακθίδξνκν (interactive) ζχζηεκα κάξθεηηλγθ πνπ
ρξεζηκνπνηεί έλα ή πεξηζζφηεξα δηαθεκηζηηθά κέζα, πξνθεηκέλνπ λα
πξαγκαηνπνηήζεη κηα κεηξνχκελε αληαπφθξηζε (response) ή ζπλαιιαγή
(transaction) ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν.
Σν Άκεζν Μάξθεηηλγθ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην θιαζηθφ Μάξθεηηλγθ, είλαη
πειαηνθεληξηθφ κηαο θαη επηθνηλσλεί άκεζα, εμαηνκηθεπκέλα, ελψ θαηαθέξλεη
λα δηαηεξήζεη ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη κεηά ηελ πψιεζε.

2.5 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ
Ωο Φαξκαθεπηηθφ Marketing νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επηινγή, ζηελ θπθινθνξία, ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαη ηελ
νξζή ρξήζε γεληθά ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
αλζξψπηλε ρξήζε.
Με ηνλ φξν ``Φαξκαθεπηηθφ Πξντφλ´´ πεξηγξάθεηαη θάζε πξντφλ
βηνκεραληθήο εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο ησλ Ηαηξν/ Φαξκαθεπηηθψλ θαη
βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε θαη
ζεξαπεία ησλ αλζξσπίλσλ παζήζεσλ ή πνπ γεληθά επεξεάδεη ηελ δνκή ή/ θαη
ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ.
Σν Φαξκαθεπηηθφ Marketing δηακνξθψλεηαη θαη αζθείηαη απνθιεηζηηθά
απφ ηηο Φαξκαθεπηηθέο Δηαηξίεο θαη απεπζχλεηαη ζηνλ Ηαηξηθφ θφζκν θαη ζηνπο
Δπηζηήκνλεο πνπ απφ ην λφκν εμνπζηνδνηνχληαη λα ζπληαγνγξαθνχλ ή λα
ρνξεγνχλ ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα.
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Σν Φαξκαθεπηηθφ Marketing ηθαλνπνηεί ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο γηα
αμηφπηζηε θαη θαιά ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή ελεκέξσζε ησλ πην πάλσ
αηφκσλ,

παξέρνληαο

πξαγκαηνπνίεζε
πξνεξρφκελσλ

αθξηβείο

πσιήζεσλ
απφ

ηα

γλψζεηο

ησλ

εξεπλεηηθά

πνπ

απνζθνπνχλ

ζηε

πξντφλησλ,

ησλ

θαξκαθεπηηθψλ
εξγαζηήξηα

ηεο

ίδηαο

ή

άιιεο

ζπλεξγαδφκελεο Δηαηξίαο.
Σν Φαξκαθεπηηθφ Marketing αζθείηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηεο
αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη επαθήο. Οη γλψζεηο κεηαθέξνληαη πξνο ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο λα ζπληαγνγξαθνχλ θαη λα ρνξεγνχλ θάξκαθα, κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ, πνπ είλαη άηνκα εηδηθψλ πξνζφλησλ κε
επάξθεηα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Δπηθνπξηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
θαη άιια κέζα επηθνηλσλίαο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ εθεπξεηηθφηεηα ηεο θάζε
Φαξκαθεπηηθήο Δηαηξίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο δελ αληηζηξαηεχνληαη ηνπο
θαλφλεο δενληνινγίαο ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ Marketing θαη ηηο ζρεηηθέο θείκελεο
δηαηάμεηο.
Οη πσιήζεηο πνπ επηηπγράλεη ην Φαξκαθεπηηθφ Marketing είλαη
έκκεζεο, πξνο ηξίηνπο, ρσξίο ηε κεζνιάβεζή ηνπο ζηελ επηινγή, αιιά κεηά
απφ ζπληαγνγξάθεζε ή/θαη ρνξήγεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ
ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνο ηνχην Δπηζηήκνλεο.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ πσιήζεσλ, ην Φαξκαθεπηηθφ Marketing
δελ

κεηέξρεηαη

κεζφδσλ

δεκηνπξγίαο

αλαγθψλ,

αιιά

απεπζχλεηαη

απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηελ ηθαλνπνίεζε πξαγκαηηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ
αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ.
Γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ απηφ, ην Φαξκαθεπηηθφ Marketing
απεπζχλεηαη ζην θίλεηξν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλαδήηεζεο πνπ
δηαθξίλεη ηνλ Ηαηξηθφ θφζκν θαη ηνπο άιινπο Δπηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηε δηαθίλεζε Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ, αμηνπνηψληαο ηελ ηεθκεξησκέλε
επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε γχξσ απφ απηά.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
3.1.ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξεο κεζφδνπο.
Έλαο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδεηαη κέζσ ηεο πνζνηηθήο
κεζφδνπ ζην παξαθάησ ζρήκα:
ΥΗΜΑ 6: ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ
Ττηλόρ Γομημένη
Μοπθή:
1.

Άμεζη η μη
ςγκεκαλςμ
μένη

2.

Σςποποιημένερ
επυηήζειρ.
Σςποποιημένερ
απανηήζειρ.

Υαπακηηπιζηικά:
Δύκολη ςμπλήπυζη.
Δύκολη ανάλςζη

Έμμεζη η
ςγκεκαλςμ
μένη

Μοπθή:
Σςποποιημένερ
επυηήζειρ.
Σςποποιημένερ
απανηήζειρ
Η λιγόηεπη
σπηζιμοποιούμενη

Υαμηλόρ Γομημένη
Μοπθή:
1. Μη
ηςποποιημένερ
επυηήζειρ
2. Μη
ηςποποιημένερ
απανηήζειρ.
Υαπακηηπιζηικά:
Δςέλικηη.
Γύζκολη επμηνεία.
Δπιπποή Δπεςνηηή.

Μοπθή:
Σςποποιημένο επέθιζμα
Μη ηςποποιημένερ
απανηήζειρ
Υαπακηηπιζηικά:
Γύζκολη ανάλςζη.
Τποκειμενική επμηνεία.

ΠΗΓΗ: ηαθακόποςλορ Β(2002), Μέθοδοι Έπεςναρ Αγοπάρ, ηαμούληρ, ζελ 78
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Ζ δφκεζε αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα ηξνπνπνηήζεη
ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο γηα ηνλ εξσηψκελν. Μηα κέζνδνο πνπ νη
εξσηήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη δνκεκέλεο ήδε απφ ηνλ εξεπλεηή
ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ δφκεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο κηα
κέζνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ βαζκφ δφκεζεο πεξηέρεη εξσηήζεηο
πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί κεξηθψο, ελψ ν εξσηψκελνο είλαη ειεχζεξνο λα
απαληάεη κε δηθά ηνπ ιφγηα.
Ζ ακεζφηεηα θαη ε ζπγθάιπςε αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε πνπ ν
εξσηψκελνο γλσξίδεη ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Μηα άκεζε
κέζνδνο θάλεη γλσζηφ ην ζθνπφ ηεο κειέηεο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηεί. Αληίζεηα ε έκκεζε πξνζπαζεί λα απνθξχςεη ην αληηθείκελν ηεο
κειέηεο.
ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα άκεζε
πςειά

δνκεκέλε

έξεπλα.

πγθεθξηκέλα

κε

απηφ

ελλννχκε

φηη

ζα

ρξεζηκνπνηεζεί έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην (πςειφο βαζκφο δφκεζεο),
κε δεδνκέλεο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζα είλαη θαηαλνεηέο απφ ηνλ εξσηψκελν,
ζπγρξφλσο νη απαληήζεηο πνπ ζα δνζνχλ ζα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη εχθνιεο
ζηελ αλάιπζε ηνπο.

3.2 ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ- ΠΛΗΘΤΜΟ
Ο πιεζπζκφο πνπ ζα εξσηεζεί ζα απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο
δπλεηηθνχο εξσηψκελνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ φια ηα είδε γηαηξψλ
(Γεκφζηνη θαη Ηδησηηθνί) νη νπνίνη ζα δνπιεχνπλ κε φια ηα ηακεία (ΗΚΑ, ΣΔΒΔ,
ΝΑΣ, ΓΖΜΟΗΟΤ). πγθεθξηκέλα νξίδεηαη γηα δείγκα ην εμήο:
«Γιαηροί κάθε ειδικόηηηας οι οποίοι εργάζονηαι ζηον ιδιωηικό ή δημόζιο
ηομέα, κάθε ηλικίας και δραζηηριοποιούνηαι ζηην εσρύηερη περιοτή ηης
Λάριζας»
Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο νξίδεηαη ζε εθαηφ γηαηξνχο, ν ζπγθεθξηκέλνο
αξηζκφο επηιέρηεθε κε βάζε ην πειαηνιφγην ηνπ εξεπλεηή θαη ηε δπλακηθή ηνπ
ζηελ αγνξά. Σν δείγκα ζα ζπιιερηεί κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε
θαζνξηζκέλν δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη κε
ηε κέζνδν SPSS.
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3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη κέζσ γξαπηήο αλαθνξάο θαη
παξνπζίαζεο, ε νπνία ζα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ αλαγλψζηε. Με
απηφ ελλννχκε φηη ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηνπ
γξάθνληα αιιά θαη ησλ αλαγλσζηψλ.
πγθεθξηκέλα ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε κε αθξίβεηα ηα
απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα, κέζσ πηλάθσλ, ζρεδηαγξακκάησλ θ.ι.π. Όια
ηα γξαθήκαηα ζα είλαη θαηαλνεηά θαη εχθνια ζηελ αλάγλσζε ηνπο.
Ο γξάθσλ ζα πξνζπαζήζεη λα απνδψζεη ηελ αλάιπζε ηνπ κε απιή γιψζζα,
ρσξίο ζηαηηζηηθή νξνινγία. Άιισζηε ζθνπφο καο είλαη λα απαληήζνπκε ζηελ
αξρηθή καο εξεπλεηηθή εξψηεζε, θάλνληαο ηελ θαηαλνεηή θαη ζηνπο
αλαγλψζηεο.
Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα

παξαθάησ ζεκεία:
1) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ ελδηαθέξνπλ ηνπο ηαηξνχο
2) Με πνηα θξηηήξηα ελεκεξψλνληαη.
3) Πφζν επεξεάδνληαη απφ έλαλ ηαηξηθφ επηζθέπηε.
4) Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηνπο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο.
5) εκαληηθφηεηα ηαηξηθήο ελεκέξσζεο γηα ηνλ ηαηξφ.
θνπφο ηνπ εξεπλεηή είλαη λα βξεη απαληήζεηο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα ζε φια ηα παξαπάλσ, βξίζθνληαο ζπγρξφλσο θαη εθαξκνγέο γηα ην
αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο, εθαξκνγέο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζε πξνζσπηθφ
αιιά θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔ SPSS
Πιήζνο
Φύιν
Ηιηθία

Πόζα ρξόληα εμαζθείηε ηελ εηδηθόηεηά ζαο από
ηελ εκέξα πνπ πήξαηε ην πηπρίν ζαο;

Πνηα είλαη ε εηδηθόηεηά ζαο;

Πόζνπο αζζελείο παξαθνινπζείηε θαηά
πξνζέγγηζε ηελ εβδνκάδα;

Μέρξη πνύ θζάζαηε ζηηο ζπνπδέο ζαο;

Υξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν (Ίληεξλεη) γηα
πιεξνθόξεζε;
Πνηνο είλαη ν θύξηνο θνξέαο απαζρόιεζήο ζαο;

Άλδξαο
Γπλαίθα
Κάηω ηωλ 25
25-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
Κάηω από 2
2-4
5-7
8-10
11-13
14-16
17-20
21-25
26 θαη άλω
Παζνιόγνο
Καξδηνιόγνο
Πλεπκνλνιόγνο
Γπλαηθνιόγνο
Νεπξνιόγνο
Οξζνπεδηθόο
Οθζαικίαηξνο
Οπξνιόγνο
Άιιε
Κάηω από 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-100
100 θαη άλω
Βαζηθό πηπρίν θαη
εηδίθεπζε
Μεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο
Γηδαθηνξηθό
Άιιε εηδηθόηεηα
Άιιν
Ναη
Όρη
ΙΚΑ
Ιδηωηηθό ηαηξείν
Ννζνθνκείν
Γεκόζην ηακείν

%

64
36
2
21
15
15
21
13
11
2
15
10
20
18
16
8
5
2
6
30
9
3
3
1
10
4
1
38
9
18
18
14
8
6
9
6
12
65

64,0
36,0
2,0
21,0
15,0
15,0
21,0
13,0
11,0
2,0
15,0
10,0
20,0
18,0
16,0
8,0
5,0
2,0
6,0
30,3
9,1
3,0
3,0
1,0
10,1
4,0
1,0
38,4
9,0
18,0
18,0
14,0
8,0
6,0
9,0
6,0
12,0
65,7

9

9,1

22
2
1
72
25
9
38
49
4

22,2
2,0
1,0
74,2
25,8
9,0
38,0
49,0
4,0
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 64% ηνπ δείγκαηνο είλαη
άλδξεο θαη ην 36% γπλαίθεο. Σν21% ηνπ δείγκαηνο είλαη απφ 25 έσο 30 εηψλ,
έλα αθφκα 21% είλαη απφ 41 έσο 45 εηψλ, ην 15% είλαη απφ 31 έσο 35 εηψλ
θαη έλα αθφκα 15% είλαη απφ 36 έσο 40 εηψλ, ην 13% είλαη απφ 46 έσο 50
εηψλ, ην 11% είλαη απφ 51 έσο 55 εηψλ, ην 2% είλαη θάησ απφ 25 εηψλ θαη ην
ππφινηπν 2% είλαη απφ 56 έσο 60 εηψλ. Βιέπνπκε αθφκα φηη ην 45% εμαζθεί
ην επάγγεικα ηνπ θάησ απφ 7 έηε ελψ ην ππφινηπν 55% πάλσ απφ 7 έηε. Ωο
πξνο ηελ εηδηθφηεηα ησλ γηαηξψλ ηνπ δείγκαηνο ην 30,3% είλαη παζνιφγνη, ην
10,1% νξζνπεδηθνί, ην 9,1% θαξδηνιφγνη, ην 4% νθζαικίαηξνη, ην 3%
πλεπκνλνιφγνη, έλα αθφκα 3% είλαη γπλαηθνιφγνη, ην 1% είλαη νπξνιφγνη θαη
ην ππφινηπν 38,4% δήισζε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο.
Παξαηεξνχκε αθφκα φηη ην 59% ησλ γηαηξψλ παξαθνινπζεί κέρξη 40 αζζελείο
ηελ εβδνκάδα, ην 29% απφ 41 έσο 100 θαη ην 12% πάλσ απφ 100 αζζελείο.
Βιέπνπκε αθφκα φηη ην 65,7% ησλ γηαηξψλ έρεη βαζηθφ πηπρίν θαη εηδίθεπζε,
ην 22,2% θαηέρεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν, ην 9,1% έρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν θαη ην 2%
δήισζε άιιε εηδηθφηεηα θαη ην 1% δήισζε θάηη άιιν. Δπηπιένλ ην 74,2% ησλ
γηαηξψλ δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν

γηα πιεξνθφξεζε ελψ ην

25,8% φρη. Σέινο ην 49% ησλ γηαηξψλ δήισζε σο θχξην θνξέα απαζρφιεζεο
ην Ννζνθνκείν, ην 38% ην ηδησηηθφ ηαηξείν, ην 9% ην ΗΚΑ θαη ην 4% ην δεκφζην
ηακείν.

Ληγόηεξν από 3
3-5
6-10
Πάλω από 10
Total

Frequency

Percent

41
27
19
13
100

41,0
27,0
19,0
13,0
100,0

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 41% ησλ ηαηξψλ δέρεηαη
ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο ηελ εκέξα, ην 27% απφ 3 έσο 5,
ην 19% απφ 6 έσο 10 θαη ην 13% πάλσ απφ 10.
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Ιεξάξρεζε ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ηνπο ηαηξηθνύο επηζθέπηεο
N
Γλώζε ηωλ ζθεπαζκάηωλ γηα ηα
νπνία είλαη ππεύζπλνο
Μόξθωζε-εμεηδίθεπζε
πλέπεηα-επαγγεικαηηζκόο
Αμηνπηζηία-εηιηθξίλεηα
Καιή εκθάληζε-Δπράξηζηε
πξνζωπηθόηεηα
Δπγέλεηα
Δλζπλαίζζεζε ηωλ πξνβιεκαηηζκώλ
ηωλ ηαηξώλ
Άλεζε ζηελ επηθνηλωλία

Minimum

Maximum

Mean

100

1,00

8,00

6,2200

Std.
Deviation
2,14890

100
100
100
100

1,00
1,00
1,00
1,00

8,00
8,00
8,00
8,00

4,9300
4,9100
4,8200
3,9100

2,18468
1,90213
1,94562
2,62118

100
100

1,00
1,00

8,00
8,00

3,8300
3,7700

2,16983
2,08823

100

1,00

8,00

3,6000

2,00504

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη γηαηξνί ζεσξνχλ σο πνιχ
ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνπο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο ηελ γλψζε πνπ
θαηέρνπλ νη ηαηξηθνί επηζθέπηεο φζν αθνξά ηα ζθεπάζκαηα, αθνινπζνχλ ε
κφξθσζε-εμεηδίθεπζε, ε ζπλέπεηα –ν επαγγεικαηηζκφο ε αμηνπηζηία –
εηιηθξίλεηα.

ηε

ηξίηε

ζέζε

έρνπκε

ηελ

θαιή

εκθάληζε

–επράξηζηε

πξνζσπηθφηεηα, ηελ επγέλεηα θαη ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ
ησλ ηαηξψλ. ηε ηειεπηαία ζέζε έρνπκε ηελ άλεζε ζηελ επηθνηλσλία.

Γηα απηόλ πνπ έρω μερωξίζεη ωο ηνλ θαιύηεξν
Γηα απηόλ πνπ έρω μερωξίζεη ωο ηνλ ρεηξόηεξν
Total

Frequency

Percent

87
13
100

87,0
13,0
100,0

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 87% ησλ ηαηξψλ εθθξάδεη
ηελ άπνςε ηνπ γηα ηνλ ηαηξηθφ επηζθέπηε πνπ έρεη μερσξίζεη σο θαιχηεξν θαη
ην 13% γηα απηφλ πνπ έρεη μερσξίζεη σο ρεηξφηεξν.
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Απφςεηο γηα ηνλ θαιχηεξν ηαηξηθφ επηζθέπηε
Descriptive Statistics(a)
N Minimum
Γείρλεη κεγάιε πξνζνρή ζηα εξωηήκαηα
θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο κνπ ζρεηηθά
κε ηε δξάζε ή ηηο ηπρνύζεο παξελέξγεηεο
ηνπ ζθεπάζκαηνο γηα ην νπνίν είλαη
ππεύζπλνο
Μεξηθέο θνξέο δίλεη ηελ εληύπωζε όηη δελ
θαηαιαβαίλεη ηη ζέιω λα πω
Δίλαη έκπηζηνο
Πάληα επαλέξρεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ιύζε
όηαλ έρεη ππνζρεζεί όηη ζα δώζεη
απάληεζε ζε εξώηεζε πνπ κπνξεί λα
ηνπ ζέζω
Με επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
θάζε εβδνκάδα
Γείρλεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ
πξνζωπηθή κνπ επζύλε απέλαληη ζηνπο
αζζελείο κνπ
Φαίλεηαη όηη ελδηαθέξεηαη κόλνλ γηα ηελ
πξνώζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο γηα ην νπνίν
είλαη ππεύζπλνο, αδηαθνξώληαο γηα ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο πνπ κπνξεί λα έρω
εγώ αλαθνξηθά κε ηελ δξάζε ή ηηο
παξελέξγεηεο.
Με ξωηάεη πάληα γηα ηηο αληηδξάζεηο ηωλ
αζζελώλ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
ηνπ ζθεπάζκαηνο
Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζωπηθή κνπ
επεκεξία θαη εμέιημε
Κξαηάεη πάληα ζεκεηώζεηο
Όπνηε έρω έλα πξόβιεκα δείρλεη
εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα λα ην ιύζεη
Δίλαη επγεληθόο
Δϊλαη ηππηθόο, πνηέ δελ αλνίγεη ζπδήηεζε
γηα νηηδήπνηε άιιν εθηόο από ην
ζθεύαζκα ή ηελ εηαηξία ηνπ
Αηζζάλνκαη πνιύ άλεηα όηαλ ζπδεηώ κε
απηόλ ην ηαηξηθό επηζθέπηε
πρλά αλνίγνπκε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα
εθηόο ηεο δνπιεηάο, απηήο θαζ' εαπηήο,
πρ. ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα ή ηα
ζπόξ.
Έρνπκε επαθέο θαη εθηόο γξαθείνπ
Μνπ παξέρεη πιήξε πιεξνθνξηαθή
ππνζηήξημε γηα ηα ζθεπάζκαηα ηεο
εηαηξίαο ηνπ
Γλωξίδεη ηε δξάζε θαη ηηο δηαθνξέο όιωλ
ηωλ ζθεπαζκάηωλ ηωλ άιιωλ
αληαγωληζηηθώλ εηαηξηώλ
Δίλαη πνιύ εύζηξνθνο, βξίζθεη ζπρλά ηελ
απάληεζε ζε επηκέξνπο πξνβιήκαηα
πρλά έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο
πξνηάζεηο κνπ.
Θα κε ελεκεξώζεη πάληα γηα ηπρόληεο
πεξηνξηζκνύο θαη παξελέξγεηεο ζε

Maximum

Mean

87

2,00

5,00

4,3678

Std.
Deviation
,64906

87

1,00

5,00

3,0345

1,25242

87
87

1,00
2,00

5,00
5,00

4,2184
4,1149

,84117
,72216

86

1,00

5,00

3,4302

1,02373

87

2,00

5,00

3,7816

,89476

87

1,00

5,00

2,9540

1,29317

87

1,00

5,00

3,8851

,88166

87

1,00

5,00

3,4023

1,07249

87
87

1,00
1,00

5,00
5,00

3,4483
3,8161

1,17887
,99451

87
87

1,00
1,00

5,00
5,00

4,0000
3,3908

,90219
1,14482

87

1,00

5,00

3,8046

,80462

87

1,00

5,00

3,5172

,98668

87
87

1,00
2,00

5,00
5,00

3,2069
4,1264

1,23079
,72824

87

1,00

5,00

3,9540

,88801

87

2,00

5,00

3,9080

,85769

87

1,00

5,00

3,2529

1,02547

87

2,00

5,00

4,0000

,84908
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ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο θαη νκάδεο
αζζελώλ.
Δίλαη πνιύ θαιά εθπαηδεπκέλνο πάλω
87
1,00
5,00 4,2069
,91674
ζην επάγγεικά ηνπ
Έρεη παλεπηζηεκηαθή κόξθωζε
87
2,00
5,00 4,0115
,84212
Δίλαη πνιύ έκπεηξνο
87
1,00
5,00 3,8966
,87650
Δλδηαθέξεηαη γηα ην ζπλνιηθό όθεινο πνπ 87
1,00
5,00 3,7586
,91455
κπνξεί λα έρω
Καηά γεληθό θαλόλα, ε ωξαία εκθάληζε
87
1,00
5,00 3,6782
1,00573
είλαη απαξαίηεην πξνζόλ γηα έλαλ ηαηξηθό
επηζθέπηε
Καηά γεληθό θαλόλα, ν ηαηξηθόο
87
1,00
5,00 3,2759
1,16828
επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα είλαη λένο
Καηά γεληθό θαλόλα ην θύιν παίδεη ξόιν
87
1,00
5,00 3,1149
1,24289
ζην επάγγεικα ηνπ ηαηξηθνύ επηζθέπηε
Valid N (listwise)
86
a Παξαθαινχκε πείηε καο γηα πνηνλ ηαηξηθφ επηζθέπηε ζα εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο = Γηα απηφλ πνπ έρσ μερσξίζεη σο ηνλ θαιχηεξν

Απφςεηο γηα ηνλ ρεηξφηεξν ηαηξηθφ επηζθέπηε
Descriptive Statistics(a)
N Minimum
Γείρλεη κεγάιε πξνζνρή ζηα εξωηήκαηα
θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο κνπ ζρεηηθά
κε ηε δξάζε ή ηηο ηπρνύζεο παξελέξγεηεο
ηνπ ζθεπάζκαηνο γηα ην νπνίν είλαη
ππεύζπλνο
Μεξηθέο θνξέο δείλεη ηελ εληύπωζε όηη
δελ θαηαιαβαίλεη ηη ζέιω λα πω
Δίλαη έκπηζηνο
Πάληα επαλέξρεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ιύζε
όηαλ έρεη ππνζρεζεί όηη ζα δώζεη
απάληεζε ζε εξώηεζε πνπ κπνξεί λα
ηνπ ζέζω
Με επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
θάζε εβδνκάδα
Γείρλεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ
πξνζωπηθή κνπ επζύλε απέλαληη ζηνπο
αζζελείο κνπ
Φαίλεηαη όηη ελδηαθέξεηαη κόλνλ γηα ηελ
πξνώζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο γηα ην νπνίν
είλαη ππεύζπλνο, αδηαθνξώληαο γηα ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο πνπ κπνξεί λα έρω
εγώ αλαθνξηθά κε ηελ δξάζε ή ηηο
παξελέξγεηεο.
Με ξωηάεη πάληα γηα ηηο αληηδξάζεηο ηωλ
αζζελώλ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
ηνπ ζθεπάζκαηνο
Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζωπηθή κνπ
επεκεξία θαη εμέιημε
Κξαηάεη πάληα ζεκεηώζεηο
Όπνηε έρω έλα πξόβιεκα δείρλεη
εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα λα ην ιύζεη

Maximum

Mean

13

1,00

3,00

1,6923

Std.
Deviation
,63043

13

1,00

5,00

3,4615

1,50640

13
13

1,00
1,00

4,00
4,00

2,2308
2,0000

,83205
,81650

13

1,00

4,00

2,3077

,94733

13

1,00

4,00

2,6154

,76795

13

1,00

5,00

3,6154

1,38675

13

1,00

4,00

2,4615

,77625

13

1,00

3,00

2,4615

,77625

13
13

1,00
1,00

3,00
4,00

2,0769
2,3846

,64051
1,04391
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Δίλαη επγεληθόο
13
1,00
5,00 2,6923
1,37747
Δϊλαη ηππηθόο, πνηέ δελ αλνίγεη ζπδήηεζε 13
1,00
5,00 2,9231
1,03775
γηα νηηδήπνηε άιιν εθηόο από ην
ζθεύαζκα ή ηελ εηαηξία ηνπ
Αηζζάλνκαη πνιύ άλεηα όηαλ ζπδεηώ κε
13
1,00
3,00 2,3077
,85485
απηόλ ην ηαηξηθό επηζθέπηε
πρλά αλνίγνπκε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα
13
1,00
5,00 3,0000
1,08012
εθηόο ηεο δνπιεηάο, απηήο θαζ' εαπηήο,
πρ. ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα ή ηα
ζπόξ.
Έρνπκε επαθέο θαη εθηόο γξαθείνπ
13
1,00
3,00 2,0769
,95407
Μνπ παξέρεη πιήξε πιεξνθνξηαθή
13
1,00
4,00 2,6923
1,18213
ππνζηήξημε γηα ηα ζθεπάζκαηα ηεο
εηαηξίαο ηνπ
Γλωξίδεη ηε δξάζε θαη ηηο δηαθνξέο όιωλ
13
1,00
4,00 2,6154
,76795
ηωλ ζθεπαζκάηωλ ηωλ άιιωλ
αληαγωληζηηθώλ εηαηξηώλ
Δίλαη πνιύ εύζηξνθνο, βξίζθεη ζπρλά ηελ 13
1,00
4,00 2,2308
,83205
απάληεζε ζε επηκέξνπο πξνβιήκαηα
πρλά έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο
13
2,00
4,00 3,0000
,70711
πξνηάζεηο κνπ.
Θα κε ελεκεξώζεη πάληα γηα ηπρόληεο
13
1,00
4,00 2,3846
,76795
πεξηνξηζκνύο θαη παξελέξγεηεο ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο θαη νκάδεο
αζζελώλ.
Δίλαη πνιύ θαιά εθπαηδεπκέλνο πάλω
13
1,00
4,00 2,3846
,96077
ζην επάγγεικά ηνπ
Έρεη παλεπηζηεκηαθή κόξθωζε
13
2,00
4,00 2,4615
,66023
Δίλαη πνιύ έκπεηξνο
13
1,00
4,00 2,0769
,95407
Δλδηαθέξεηαη γηα ην ζπλνιηθό όθεινο πνπ 13
1,00
4,00 2,3846
,76795
κπνξεί λα έρω
Καηά γεληθό θαλόλα, ε ωξαία εκθάληζε
13
1,00
4,00 2,3846
1,04391
είλαη απαξαίηεην πξνζόλ γηα έλαλ ηαηξηθό
επηζθέπηε
Καηά γεληθό θαλόλα, ν ηαηξηθόο
13
1,00
4,00 2,5385
,96742
επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα είλαη λένο
Καηά γεληθό θαλόλα ην θύιν παίδεη ξόιν
13
1,00
4,00 2,3846
1,12090
ζην επάγγεικα ηνπ ηαηξηθνύ επηζθέπηε
Valid N (listwise)
13
a Παξαθαινχκε πείηε καο γηα πνηνλ ηαηξηθφ επηζθέπηε ζα εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο = Γηα απηφλ πνπ έρσ μερσξίζεη σο ηνλ ρεηξφηεξν
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη γηαηξνί ζπκθσλνχλ αξθεηά φηη
ν θαιφο ηαηξηθφο επηζθέπηεο δείρλεη κεγάιε πξνζνρή ζηα εξσηήκαηα θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο κνπ ζρεηηθά κε ηε δξάζε ή ηηο ηπρνχζεο παξελέξγεηεο ηνπ
ζθεπάζκαηνο γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο, Δίλαη έκπηζηνο , είλαη πνιχ θαιά
εθπαηδεπκέλνο πάλσ ζην επάγγεικά ηνπ, ηνπο παξέρεη πιήξε πιεξνθνξηαθή
ππνζηήξημε γηα ηα ζθεπάζκαηα ηεο εηαηξίαο ηνπ, πάληα επαλέξρεηαη κε
ζπγθεθξηκέλε ιχζε φηαλ έρεη ππνζρεζεί φηη ζα δψζεη απάληεζε ζε εξψηεζε
πνπ κπνξεί λα ηνπ ζέζνπλ, έρεη παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, είλαη επγεληθφο θαη
ζα ηνπο ελεκεξψζεη πάληα γηα ηπρφληεο πεξηνξηζκνχο θαη παξελέξγεηεο ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη νκάδεο αζζελψλ. Δπηπιένλ νη γηαηξνί
ζπκθσλνχλ φηη ν θαιφο ηαηξηθφο επηζθέπηεο γλσξίδεη ηε δξάζε θαη ηηο
δηαθνξέο φισλ ησλ ζθεπαζκάησλ ησλ άιισλ αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ, είλαη
πνιχ εχζηξνθνο, βξίζθεη ζπρλά ηελ απάληεζε ζε επηκέξνπο πξνβιήκαηα,
ηνπο ξσηάεη πάληα γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ αζζελψλ θαη γηα ηελ
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο, φπνηε έρνπλ έλα πξφβιεκα δείρλεη
εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα λα ην ιχζεη, αηζζάλνληαη πνιχ άλεηα φηαλ ζπδεηνχλ
κε απηφλ ην ηαηξηθφ επηζθέπηε, δείρλεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ πξνζσπηθή κνπ
επζχλε απέλαληη ζηνπο αζζελείο κνπ , ελδηαθέξεηαη γηα ην ζπλνιηθφ φθεινο
πνπ κπνξεί λα έρσ , ζπρλά αλνίγεη ζπδήηεζε γηα ζέκαηα εθηφο ηεο δνπιεηάο,
απηήο θαζ' εαπηήο,

θαη θαηά γεληθφ θαλφλα, ε σξαία εκθάληζε είλαη

απαξαίηεην πξνζφλ γηα έλαλ ηαηξηθφ επηζθέπηε. Σέινο νη γηαηξνί ζπκθσλνχλ
ειαθξψο ή ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ φηη ν θαιφο ηαηξηθφο επηζθέπηεο θξαηάεη
πάληα ζεκεηψζεηο , ηνπο επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εβδνκάδα,
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο επεκεξία θαη εμέιημε , είλαη ηππηθφο,
πνηέ δελ αλνίγεη ζπδήηεζε γηα νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ ην ζθεχαζκα ή ηελ
εηαηξία ηνπ , θαηά γεληθφ θαλφλα, ν ηαηξηθφο επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα είλαη
λένο , ζπρλά έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο, έρνπλ επαθέο
θαη εθηφο γξαθείνπ, θαηά γεληθφ θαλφλα ην θχιν παίδεη ξφιν ζην επάγγεικα
ηνπ ηαηξηθνχ επηζθέπηε , κεξηθέο θνξέο δίλεη ηελ εληχπσζε φηη δελ
θαηαιαβαίλεη ηη ζέινπλ λα πνπλ ,θαίλεηαη φηη ελδηαθέξεηαη κφλνλ γηα ηελ
πξνψζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο, αδηαθνξψληαο γηα
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αλαθνξηθά κε ηελ δξάζε ή ηηο
παξελέξγεηεο.
Descriptive Statistics
N
Minimum
Ο Α θαξκαθεπηηθόο αληηπξόζωπνο
είλαη θαιύηεξα ελεκεξωκέλνο γηα ην
θάξκαθό ηνπ από ηνλ Β.
Ο Α θαξκαθεπηηθόο αληηπξόζωπνο
είλαη θαιύηεξα ελεκεξωκέλνο γηα ηα
αληαγωληζηηθά θάξκαθα ηεο θαηεγνξίαο
ηνπ από ηνλ Β.
Ο Α θαξκαθεπηηθόο αληηπξόζωπνο
είλαη πην ελεκεξωκέλνο γηα ην λόζεκα
ην νπνίν ζεξαπεύεη ην θάξκαθό ηνπ
από ηνλ Β.
Ο Α θαξκαθεπηηθόο αληηπξόζωπνο κνπ
πξνζθέξεη ρξεκαηηθά-πιηθά θίλεηξα ζε
αληίζεζε κε ηνλ Β.
Με ηνλ Α θαξκαθεπηηθό αληηπξόζωπν
δελ έρω έξζεη πνηέ ζε αληηπαξάζεζε ζε
αληίζεζε κε ηνλ Β.
Ο Α θαξκαθεπηηθόο αληηπξόζωπνο
είλαη πην εκθαλίζηκνο από ηνλ Β.
Ο Α θαξκαθεπηηθόο αληηπξόζωπνο
είλαη πην επράξηζηνο από ηνλ Β.
Ο Α θαξκαθεπηηθόο αληηπξόζωπνο
δείρλεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ
πξνζωπηθή κνπ δωή ζε αληίζεζε κε ηνλ

Maximum

Mean

100

1,00

5,00

4,0300

Std.
Deviation
1,09595

100

1,00

5,00

3,7000

1,02000

100

1,00

5,00

4,1900

,84918

100

1,00

5,00

3,0900

1,31114

100

1,00

5,00

3,2600

1,11573

100

1,00

5,00

2,8800

1,28141

100

1,00

5,00

3,3100

1,16943

100

1,00

5,00

3,0200

1,19747
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Β.
Σνλ Α θαξκαθεπηηθό αληηπξόζωπν ηνλ
βιέπω πην ζπρλά από ηνλ Β.
Ο Α θαξκαθεπηηθόο αληηπξόζωπνο
είλαη πην λένο από ηνλ Β.

100

1,00

5,00

3,4800

1,08693

100

1,00

5,00

2,9800

1,33318

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη γηαηξνί ζα πξνηηκήζνπλ ην Α
θάξκαθν έλαληη ηνπ Β θπξίσο ιφγσ ηεο θαιχηεξεο ελεκέξσζεο ηνπ
θαξκαθεπηηθνχ αληηπξνζψπνπ πνπ δηαζέηεη ην θάξκαθν Α, ηεο θαιχηεξεο
ελεκέξσζεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ αληηπξνζψπνπ γηα ην θάξκαθφ Α σο πξνο ην
λφζεκα πνπ ζεξαπεχεη θαη ν θαξκαθεπηηθφο αληηπξφζσπνο γηα ην θάξκαθν Α
είλαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνο γηα ηα αληαγσληζηηθά θάξκαθα. Κάπνην ξφιν
ζηελ επηινγή παίδεη ε ζπρλφηεηα επαθήο ηνπ γηαηξνχ κε ηνλ θαξκαθεπηηθφ
αληηπξφζσπν θαη ή έιιεηςε αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηαηξνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ
αληηπξνζψπνπ.
Δπηθνηλωλία θαη πεγέο πιεξνθόξεζεο ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ
Descriptive Statistics
N
Minimum
Θεωξώ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθή ε
παξνπζίαζε επηζηεκνληθήο
βηβιηνγξαθίαο πνπ ηεθκεξηώλεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαξκάθνπ, από ηελ
παξαζθεπάζηξηα εηαηξία.
Θεωξώ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθή ε
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ ηαηξηθνύ
επηζθέπηε
Θεωξώ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθή ε
δηαπξνζωπηθή ζρέζε πνπ
αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ζεξάπνληνο
ηαηξνύ θαη ηαηξηθνύ επηζθέπηε
Σν ελεκεξωηηθό έληππν πνπ αλαθέξεη
ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζθεύαζκα είλαη έλαο
ζεκαληηθόο νδεγόο πιεξνθνξηώλ
Θεωξώ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό ην
ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη ε
παξαζθεπάζηξηα εηαηξία γηα ηελ
επηζηεκνληθή ελεκέξωζε ηνπ ηαηξνύ
(ρνξεγίεο γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα
θαη εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα).
Θεωξώ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθή ε
ππνζηήξημε ηνπ ηαηξνύ κε ηερλνινγηθό
εμνπιηζκό θαη on-line ζηήξημε γηα ην
ζθεύαζκα από ηελ παξαζθεπάζηξηα
εηαηξία (on-line ζύλδεζε κε ηελ
παξαζθεπάζηξηα εηαηξία).
Θεωξώ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθή ε
πιεξνθόξεζε κέζω ηζηνζειίδωλ ηνπ
Γηαδηθηύνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο λόζνπ θαη ζε
θξηηηθέο ζρεηηθά κε ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ζθεπάζκαηνο.

Maximum

Mean

100

1,00

5,00

4,5100

Std.
Deviation
,70345

100

1,00

5,00

4,1800

,78341

100

1,00

5,00

3,6400

,95896

100

1,00

5,00

3,9100

,96499

100

1,00

5,00

3,9700

,92611

100

2,00

5,00

4,0300

,85818

100

2,00

5,00

4,0800

,76118
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Θεωξώ όηη ε παξνρή ρξεκαηηθώλπιηθώλ θηλήηξωλ θαη πξνωζεηηθώλ
πιηθώλ (π.ρ. ζηπιό, ηζάληεο θιπ.).
παίδνπλ θαη απηά ην ξόιν ηνπο, κε
δεδνκέλν όηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά
θαιύηεξα αληίζηνηρα ζθεπάζκαηα ζηελ
αγνξά.
Θεωξώ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθή ε
ππνζηήξημε ηνπ ηαηξνύ κε δωξεάλ
δείγκαηα ηνπ ζθεπάζκαηνο γηα
δνθηκαζηηθή ρνξήγεζή ηνπο ζε
επηιεγκέλνπο αζζελείο ηνπ.
Θεωξώ όηη είλαη ζεκαληηθή ε ζπλερήο
ελεκέξωζε από θαηαμηωκέλα πεξηνδηθά
ηνπ ηαηξηθνύ θόζκνπ θαη επηζηεκνληθέο
δεκνζηεύζεηο

100

1,00

5,00

3,2500

1,22578

100

1,00

5,00

3,8000

1,12815

100

1,00

5,00

4,2000

,96400

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη ηαηξνί ζεσξνχλ πνιχ
ζεκαληηθή ηελ παξνπζίαζε επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ ηεθκεξηψλεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαξκάθνπ, απφ ηελ παξαζθεπάζηξηα εηαηξία, ηε ζπλερή
ελεκέξσζε

απφ

θαηαμησκέλα

πεξηνδηθά

ηνπ

ηαηξηθνχ

θφζκνπ

θαη

επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηαηξνχ κε δσξεάλ δείγκαηα
ηνπ ζθεπάζκαηνο γηα δνθηκαζηηθή ρνξήγεζή ηνπο ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο
ηνπ, ηελ πιεξνθφξεζε κέζσ ηζηνζειίδσλ ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ αλαθέξνληαη
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ θαη ζε θξηηηθέο ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ζθεπάζκαηνο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηαηξνχ κε ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ θαη on-line ζηήξημε γηα ην ζθεχαζκα απφ ηελ παξαζθεπάζηξηα
εηαηξία (on-line ζχλδεζε κε ηελ παξαζθεπάζηξηα εηαηξία), ην ελδηαθέξνλ πνπ
δείρλεη ε παξαζθεπάζηξηα εηαηξία γηα ηελ επηζηεκνληθή ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνχ
(ρνξεγίεο γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα), ελεκεξσηηθφ
έληππν πνπ αλαθέξεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζθεχαζκα είλαη έλαο ζεκαληηθφο
νδεγφο πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ
ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηαηξηθνχ επηζθέπηε. Μηθξήο ζεκαζίαο είλαη ε παξνρή
ρξεκαηηθψλ-πιηθψλ θηλήηξσλ θαη πξνσζεηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. ζηπιφ, ηζάληεο
θιπ.). παίδνπλ θαη απηά ην ξφιν ηνπο, κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ
ζεκαληηθά θαιχηεξα αληίζηνηρα ζθεπάζκαηα ζηελ αγνξά.

Descriptive Statistics
N
Minimum
Η ζπρλόηεηα επηθνηλωλίαο πνπ έρω κε
απηόλ ηνλ ηαηξηθό επηζθέπηε είλαη
επαξθήο
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ηελ

Maximum

Mean

100

1,00

5,00

4,1700

Std.
Deviation
,76614

100

1,00

5,00

4,0500

,88048
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πνηόηεηα πιεξνθόξεζεο πνπ πνπ
παξέρεη απηόο ν ηαηξηθόο επηζθέπηεο
πλνιηθά, είκαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο
από ηελ επηθνηλωλία πνπ έρω κε απηόλ
ηνλ ηαηξηθό επηζθέπηε
Δηκαη ηθαλνπνηεκέλνο από ην επίπεδν
θηιηθώλ-πξνζωπηθώλ ζρέζεωλ πνπ
έρω κε απηόλ ηνλ ηαηξηθό επηζθέπηε

100

2,00

5,00

4,1400

,76568

100

2,00

5,00

3,8200

,88054

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη ηαηξνί ζεσξνχλ ηελ
ζπρλφηεηα

επηθνηλσλίαο

κε

ηνλ

ηαηξηθφ

επηζθέπηε

επαξθεί,

είλαη

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεη ν ηαηξηθφο
επηζθέπηεο αιιά θαη απφ ην επίπεδν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ελψ
γεληθά είλαη ζεσξνχλ φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη

Θεωξείηε όηη αλ ε ηαηξηθή ελεκέξωζε γηλόηαλ ζε ώξεο
δηαθνξεηηθέο από απηέο ηωλ εμεηάζεωλ ζα είρε
κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα;
Πηζηεύεηε όηη αλ γηλόηαλ θάζε κήλα κηα εκεξίδα γηα ηα
δηάθνξα θάξκαθα, ζα είρε κεγαιύηεξε
απνηειεζκαηηθόηεηα όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξωζε ηωλ
ηαηξώλ;
Αλ είραηε πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηε δηάζεζή ζαο, ζα
ζέιαηε ε ηαηξηθή ελεκέξωζε λα είλαη πην εθηεηακέλε;

Ναη
Πιήζνο
%
77 77,0%

Όρη
Πιήζνο
%
23 23,0%

72

72,0%

28

28,0%

76

76,0%

24

24,0%

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 75% πεξίπνπ ησλ ηαηξψλ
ζπκθσλεί φηη αλ ε ηαηξηθή ελεκέξσζε γηλφηαλ ζε ψξεο δηαθνξεηηθέο απφ
απηέο ησλ εμεηάζεσλ ζα είρε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, αλ γηλφηαλ
θάζε κήλα κηα εκεξίδα γηα ηα δηάθνξα θάξκαθα, ζα είρε κεγαιχηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ ηαηξψλ θαη αλ είραλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπο , ζα ήζειαλ ε ηαηξηθή ελεκέξσζε λα
είλαη πην εθηεηακέλε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη Morgan and Hunt(1994) αλέθεξαλ φηη ηα παξάπνλα ησλ αζζελψλ
κεηψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ γηαηξνχ πξνο ηελ εηαηξία, κε απνηέιεζκα λα
ράζεη ηε πίζηε ηνπ. Όπσο αλαθέξακε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ην
ζπγθεθξηκέλν

κνληέιν

απνηειεί

έλα

ζπλδπαζκφ

ζεσξηψλ νη

νπνίεο

εθθξάζηεθαλ, απφ δηαθνξεηηθνχο ζεσξεηηθνχο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο
ζηηγκέο. Μέζα απφ απηέο δεκηνπξγήζεθε έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηάγξακκα
ηνπ νπνίνπ βάζε είλαη θπξίσο ε πίζηε θαη ε ηθαλνπνίεζε ζε έλα πξντφλ ζηε
πεξίπησζε καο θαξκαθεπηηθφ αιιά θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ν γηαηξφο ζηε
θαξκαθεπηηθή εηαηξία
πγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηελ θαιή εηθφλα είδακε φηη νη πειάηεο
θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ, ηε ζπλδένπλ κε ηα αθφινπζα :
 Όηαλ ε εηαηξία δελ έρεη παξάπνλα απφ ηνπο γηαηξνχο, δηακνξθψλεη θαη
θαιή εηθφλα ζηελ αγνξά.
 Ζ ζρέζε πνπ έρνπλ νη γηαηξνί κε ηνπο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο
δηακνξθψλεη θαη ηελ εηθφλα ηεο εηαηξίαο.
 Οη γηαηξνί πνιιέο θνξέο επηιέγνπλ έλα λέν ζπλεξγάηε κφλν κε βάζε
ηελ εηθφλα πνπ έρεη δηακνξθψζεη, ζηελ αγνξά.
 Ζ θήκε βνεζάεη ζηε θαιή εηθφλα.
Οη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ κηαο θαξκαθεπηηθήο εηαηξίαο εζηηάδνληαη
θπξίσο ζηελ επηθνηλσλία, ζηε θάιπςε αλαγθψλ, ζηηο ζίγνπξεο θηλήζεηο θαη
θπζηθά θαη ζηελ πνηφηεηα.
. Ζ εμππεξέηεζε έρεη λα θάλεη κε επηθνηλσλία, κε θάιπςε απαηηήζεσλ,
κε ζρέζεηο κε ηνπο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο. Όια απηά ζεσξνχκε φηη είλαη
θνκκάηηα ηνπ κνληέινπ, απηφ ζεκαίλεη φηη θαη ε εμππεξέηεζε απνηειεί
αληηθείκελν κειέηεο γηα απηφ.
Σν κνληέιν, βαζίδεηαη θπξίσο ζε ζέκαηα πίζηεο θαη ηθαλνπνίεζεο.
πγθεθξηκέλα δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ πίζηε πνπ έρεη ν γηαηξφο πξνο ηεο
εηαηξία. Θεσξεί ηε πίζηε απφξξνηα ηνπ θαινχ νλφκαηνο, ηεο εκπηζηνζχλεο
πξνο ηνπο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο, ηε πίζηε ζηελ αμία ησλ πξντφλησλ, ζηελ αμία
ηεο εηαηξίαο.
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Σα παξάπνλα, επεξεάδνπλ θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο αιιά θαη ηε πίζηε
ζηελ εηαηξία.
Σν Relationship Marketing, βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζσζηή επηθνηλσλία. Όια
ηα παξαπάλσ ιεηηνπξγνχλ θαη ζηεξίδνληαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ, ζηε
ζσζηή επηθνηλσλία ηεο εηαηξίαο κε ηνπο πειάηεο. Ζ εηαηξία βιέπνπκε λα
πζηεξεί ζε απηφ ηνλ ηνκέα, νη ιφγνη εζηηάδνληαη ζηα αθφινπζα:
 Έλα κεγάιν πνζνζηφ γηαηξψλ, ζεσξεί φηη νη πσιεηέο δε ηνπο
επηζθέπηνληαη ηφζν ζπρλά
 Πνιινί γηαηξνί έρνπλ αξαηή επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξία.
 Πνιινί γηαηξνί ζεσξνχλ φηη ε εηαηξία δελ έρεη αλαπηχμεη ζσζηά ην
κάξθεηηλγθ ην ζρέζεσλ.
Βιέπνπκε δε, φηη πνιινί γηαηξνί ζεσξνχλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ κείσζεο
παξαπφλσλ, αιιά θαη αχμεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο
Οη εηαηξίεο εηδηθά ζηε πεξίπησζε ησλ παξαπφλσλ έρεη αλάγθε λα ηα
πεξηνξίζεη, κε βάζε απηφ θαηαλννχκαη ηελ αλάγθε λα επηθνηλσλεί κέζσ ησλ
ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ αιιά θαη κέζσ ηνπ ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο, πην ζπρλά
κε ηνπο πειάηεο ηεο. Σν κάξθεηηλγθ ησλ ζρέζεσλ είλαη απαξαίηεην
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη, ε εηαηξία λα θαιιηεξγήζεη θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηελ
αγνξά.
Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη
ζπλήζσο κηα θαξκαθεπηηθή εηαηξία

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζηελ αγνξά

ιφγσ ησλ αθνινχζσλ ιφγσλ:
Έρεη αξθεζηεί ζηε ησξηλή θαηάζηαζε, αιιά θαη ζην κεξίδην πνπ έρεη ζηελ
αγνξά θαη παξαβιέπεη ζεκαληηθά ζέκαηα φπσο είλαη ε ζπρλή επηθνηλσλία κε
ηνπο πειάηεο θαη ε κείσζε ησλ παξαπφλσλ.
Ζ εηαηξία δελ επελδχεη ζην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ, πξάγκα πνπ
επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο.
Σα

επηθνηλσληαθά

πξνβιήκαηα

θαη

ηα

απμεκέλα

παξάπνλα,

ζα

επεξεάζνπλ ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ε νπνία ζηε πνξεία ζα κεηψζεη ηα
επίπεδα ηθαλνπνίεζεο.
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ΠΡΟΣΑΔΗ
Ζ εθάζηνηε ζα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. πγθεθξηκέλα:
Δπαλαπξνζδηνξηζκφο θαη επαλαηνπνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
εηαηξίαο πξνο ην γηαηξφ. πγθεθξηκέλα ε εθάζηνηε εηαηξία πξέπεη λα πάςεη λα
ζηεξίδεηαη κφλν ζε πνηνηηθά ζηάληαξη αιιά λα δψζεη βαξχηεηα θαη ζε ζέκαηα
θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Σν ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Γηα ηνλ πειάηε δελ
αξθεί ε θήκε θαη ηα θαιά πξντφληα, ν πειάηεο έρεη αλάγθε ηε παξνπζία ηνπ
ηαηξηθνχ επηζθέπηε, ηηο θαιέο ζρέζεηο αιιά θαη ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ ζε
ζέκαηα ηα νπνία ηνλ απαζρνινχλ. Οη ζρέζεηο ζηε ζεκεξηλή αγνξά είλαη ην
άιθα θαη ην σκέγα ηεο πψιεζεο. Αλ ε εηαηξία ζπλερίζεη λα αληηκεησπίδεη ηελ
αγνξά κε ππεξνςία ζα έρεη πξφβιεκα. Οη πξνηάζεηο καο είλαη ζπγθεθξηκέλεο
θαη εζηηάδνληαη ζηα αθφινπζα:
Ζκεξήζην πξφγξακκα επηζθεςηκφηεηαο ησλ πειαηψλ. Ο θάζε ηαηξηθφο
επηζθέπηεο κέζα ζην δίκελν πξέπεη λα επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο
ην κήλα ηνλ θάζε πειάηε ηνπ. πγρξφλσο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα
θνξά ην κήλα ηειεθσληθή επαθή καδί ηνπ.
Γεκηνπξγία ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ην νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο
αλάγθεο θαη ηα παξάπνλα ησλ γηαηξψλ. Ζ ακεζφηεηα ζηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ γηαηξψλ ζα δψζεη

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ

εηαηξία. Δθπαίδεπζε ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο,
γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, εμππεξέηεζε θ.ι.π. πγρξφλσο εθπαίδεπζε ηνπ
ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ζε ζέκαηα
επηθνηλσλίαο

θαη

δηαρείξηζε

παξαπφλσλ.

Πεξηζζφηεξα

θίλεηξα

επηζθεςηκφηεηαο
Λεπηνκεξήο βάζε δεδνκέλσλ, πξνθείκελνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
νη πσιεηέο λα έρνπλ γλψζεηο ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηψλ φπσο
νλνκαζηηθέο ενξηέο, γελέζιηα θ.ι.π. Δλίζρπζε ησλ παξνρψλ ζε ζέκαηα
ζπλεδξίσλ, δεκνζηεχζεσλ θ.ι.π
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε φηη ε εηαηξία ζα πξέπεη λα εζηηάζεη
κε βάζε ην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ αιιά θαη ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο
πνπ δηαζέηεη λα δηαθνξνπνηεζεί σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ελψ ζα πξέπεη λα βειηηψζεη θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο
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ηνπο γηαηξνχο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξία
λα επηηχρεη ζηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
Αχμεζε πσιήζεσλ.
Μείσζε παξαπφλσλ.
Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ.
Ηζρπξνπνίεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πξνθίι ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Δξσηεκαηνιόγην
Σα παπακάηυ επυηήμαηα αναθέπονηαι ζε πεπιπηώζειρ αζθενειών για ηιρ
οποίερ ιζσύοςν οι εξήρ πποϋποθέζειρ:
i) Η αζζέλεηα είλαη ζεξαπεύζηκε (ΓΔΝ αλαθέξνληαη ζε κε αλαζηξέςηκεο
πεξηπηώζεηο, όπσο είλαη, π.ρ. νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ, ή κηθξνβηαηκίαο)
ii) Απνηειεί κηα πάζεζε ζπρλήο αηηηνινγίαο γηα ζπληαγνγξάθεζε, όπσο είλαη, π.ρ.
ε ππέξηαζε, ε ππεξιηπηδαηκία, ε νζηενπόξσζε, ε κηθξνβηαθή ινίκσμε, θηι.
Δπίζηρ, για λόγοςρ λεκηικήρ οικονομίαρ σπηζιμοποιούμε μόνο ηο απζενικό
γένορ ζηιρ εκθυνήζειρ ηυν επυηήζευν. Παπακαλούμε ηιρ γςναίκερ ιαηπούρ να
μην θευπήζοςν αςηή ηην διαηύπυζη είηε υρ παπάλητη, είηε υρ μεπολητία).
Q1. Πόζνη ηαηξηθνί επηζθέπηεο ζαο επηζθέπηνληαη ηελ εκέξα;
1) Ληγόηεξν από 3 ….
3) 5-10 …………..




2) 3-5…………………………… 
5) Πάλσ από 10 …….……….…… 

Q2. Παξαθαιώ βάιηε ζε ζεηξά απ’ ην 1 έσο ην 8 (όπνπ 1=ηειεπηαίν ζηελ πξνηίκεζή
ζαο, 8=πξώην ζηελ πξνηίκεζή ζαο) αλάινγα κε ην πόζν ζεκαληηθό ζηνηρείν
πηζηεύεηε όηη είλαη ην θάζε έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο ηαηξηθνύο επηζθέπηεο
(ηνλ θάζε βαζκό απ’ ην 1 έσο ην 7 ζα ηνλ δώζεηε κόλν ζ’ έλα ραξαθηεξηζηηθό – όρη
δηπινςεθία):
1) Καιή εκθάληζε-Δπράξηζηε πξνζσπηθόηεηα ……….……
2) Γλώζε ησλ ζθεπαζκάησλ γηα ηα νπνία είλαη ππεύζπλνο …
3) Δλζπλαίζζεζε ησλ πξνβιεκαηηζκώλ ησλ ηαηξώλ ……….
4) Αμηνπηζηία-εηιηθξίλεηα……………………………………..
5) πλέπεηα-επαγγεικαηηζκόο………………………………..
6) Μόξθσζε-εμεηδίθεπζε……………………………………
7) Άλεζε ζηελ επηθνηλσλία…………………………………
8) Δπγέλεηα…………………………………………………

..

Q3. Παξαθαινύκε θέξηε ζην λνπ ζαο ηνλ καλύηεπο ηαηξηθό επηζθέπηε, απηόλ ηνλ
νπνίν ζα βαζκνινγνύζαηε κε ηνλ πςειόηεξν βαζκό από όινπο ηνπο άιινπο πνπ
ζαο επηζθέπηνληαη είηε ζπρλά, είηε πεξηζηαζηαθά ζην ηαηξείν ζαο.
Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα θέξεηε ζην λνύ ζαο ηνλ σειπόηεπο ηαηξηθό επηζθέπηε,
απηόλ δειαδή πνπ ζα βαζκνινγνύζαηε κε ηνλ ρακειόηεξν βαζκν από όινπο
όζνπο ζαο έρνπλ επηζθεθζεί ή ζαο επηζθέπηνληαη.
Παξαθαινύκε πείηε καο γηα πνηνλ ηαηξηθό επηζθέπηε ζα εθθξάζεηε ηε γλώκε ζαο
ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
1. Γηα απηόλ πνπ έρσ μερσξίζεη σο ηνλ καλύηεπο 
2. Γηα απηόλ πνπ έρσ μερσξίζεη σο ηνλ σειπόηεπο 
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ηε ζπλέρεηα, παξαθαινύκε λα καο εθθξάζεηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή
δηαθσλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Π.ρ. θπθιώλνληαο ην «1»
εθθξάδεηε όηη δηαθσλείηε πιήξσο όηη ν ηαηξηθόο απηόο επηζθέπηεο έρεη ην
ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό, ελώ θπθιώλνληαο ην «5» εθθξάδεηε όηη ζπκθσλείηε
πιήξσο ζρεηηθά κε απηό. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο, απηό πνπ
ελδηαθέξεη είλαη λα ηζεθάξεηε ηνλ αξηζκό ν νπνίνο πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηε γλώκε
ζαο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηαηξηθνύ επηζθέπηε.
ςμθυνώ
Απόλςηα

Ούηε
ζςμθυνώ
Ούηε
διαθυνώ

ςμθυνώ

5

4

Γείρλεη κεγάιε πξνζνρή ζηα εξσηήκαηα θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο κνπ ζρεηηθά κε ηε δξάζε ή ηηο ηπρνχζεο
παξελέξγεηεο ηνπ ζθεπάζκαηνο γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο





2

Μεξηθέο θνξέο δείλεη ηελ εληχπσζε φηη δελ θαηαιαβαίλεη ηη
ζέισ λα πσ



3

Δίλαη έκπηζηνο

1

4

Πάληα επαλέξρεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ιχζε φηαλ έρεη
ππνζρεζεί φηη ζα δψζεη απάληεζε ζε εξψηεζε πνπ κπνξεί
λα ηνπ ζέζσ

5

Με επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εβδνκάδα

6

Γείρλεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ πξνζσπηθή κνπ επζχλε
απέλαληη ζηνπο αζζελείο κνπ

7

Φαίλεηαη φηη ελδηαθέξεηαη κφλνλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
ζθεπάζκαηνο γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο, αδηαθνξψληαο
γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ κπνξεί λα έρσ εγψ
αλαθνξηθά κε ηελ δξάζε ή ηηο παξελέξγεηεο.

3

Γιαθυνώ

Γιαθυνώ
Πλήπυρ

2

1





















































































































8

Με ξσηάεη πάληα γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ αζζελψλ θαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο

9

Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή κνπ επεκεξία θαη εμέιημε

10

Κξαηάεη πάληα ζεκεηψζεηο

11

Όπνηε έρσ έλα πξφβιεκα δείρλεη εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα
λα ην ιχζεη

12

Δίλαη επγεληθφο

13

Δτλαη ηππηθφο, πνηέ δελ αλνίγεη ζπδήηεζε γηα νηηδήπνηε άιιν
εθηφο απφ ην ζθεχαζκα ή ηελ εηαηξία ηνπ




14

Αηζζάλνκαη πνιχ άλεηα φηαλ ζπδεηψ κε απηφλ ην ηαηξηθφ
επηζθέπηε











πρλά αλνίγνπκε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα εθηφο ηεο δνπιεηάο,
απηήο θαζ‟ εαπηήο, πρ. ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα ή ηα
ζπφξ.











16

Έρνπκε επαθέο θαη εθηφο γξαθείνπ

17

Μνπ παξέρεη πιήξε πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε γηα ηα
ζθεπάζκαηα ηεο εηαηξίαο ηνπ
















18

Γλσξίδεη ηε δξάζε θαη ηηο δηαθνξέο φισλ ησλ ζθεπαζκάησλ
ησλ άιισλ αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ











15
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19

Δίλαη πνιχ εχζηξνθνο, βξίζθεη ζπρλά ηελ απάληεζε ζε
επηκέξνπο πξνβιήκαηα











20

πρλά έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο πξνηάζεηο κνπ.








































21

Θα κε ελεκεξψζεη πάληα γηα ηπρφληεο πεξηνξηζκνχο θαη
παξελέξγεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη νκάδεο
αζζελψλ.

22

Δίλαη πνιχ θαιά εθπαηδεπκέλνο πάλσ ζην επάγγεικά ηνπ

23

Έρεη παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε

24

Δίλαη πνιχ έκπεηξνο

25

Δλδηαθέξεηαη γηα ην ζπλνιηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα έρσ

26

Καηά γεληθφ θαλφλα, ε σξαία εκθάληζε είλαη απαξαίηεην
πξνζφλ γηα έλαλ ηαηξηθφ επηζθέπηε







27

Καηά γεληθφ θαλφλα, ν ηαηξηθφο επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα
είλαη λένο











28

Καηά γεληθφ θαλφλα ην θχιν παίδεη ξφιν ζην επάγγεικα ηνπ
ηαηξηθνχ επηζθέπηε











Q4. Έζηυ όηι έσεηε δςο πανομοιόηςπα θάπμακα να ζςνηαγογπαθήζεηε. Θα πποηιμήζεηε
ηο Α από ηο Β διόηι...
ςμθυνώ
Απόλςηα

ςμθυνώ

Ούηε
ζςμθυνώ
Ούηε
διαθυνώ

Γιαθυνώ

Γιαθυνώ
Πλήπυρ

Ο Α θαξκαθεπηηθφο αληηπξφζσπνο είλαη θαιχηεξα
ελεκεξσκέλνο γηα ην θάξκαθφ ηνπ απφ ηνλ Β.











Ο Α θαξκαθεπηηθφο αληηπξφζσπνο είλαη θαιχηεξα
ελεκεξσκέλνο γηα ηα αληαγσληζηηθά θάξκαθα ηεο θαηεγνξίαο
ηνπ απφ ηνλ Β.











Ο Α θαξκαθεπηηθφο αληηπξφζσπνο είλαη πην ελεκεξσκέλνο
γηα ην λφζεκα ην νπνίν ζεξαπεχεη ην θάξκαθφ ηνπ απφ ηνλ
Β.











4

Ο Α θαξκαθεπηηθφο αληηπξφζσπνο κνπ πξνζθέξεη
ρξεκαηηθά-πιηθά θίλεηξα ζε αληίζεζε κε ηνλ Β.











5

Με ηνλ Α θαξκαθεπηηθφ αληηπξφζσπν δελ έρσ έξζεη πνηέ ζε
αληηπαξάζεζε ζε αληίζεζε κε ηνλ Β.











6

Ο Α θαξκαθεπηηθφο αληηπξφζσπνο είλαη πην εκθαλίζηκνο
απφ ηνλ Β.











7

Ο Α θαξκαθεπηηθφο αληηπξφζσπνο είλαη πην επράξηζηνο απφ
ηνλ Β.











8

Ο Α θαξκαθεπηηθφο αληηπξφζσπνο δείρλεη λα ελδηαθέξεηαη
γηα ηελ πξνζσπηθή κνπ δσή ζε αληίζεζε κε ηνλ Β.











9

Σνλ Α θαξκαθεπηηθφ αληηπξφζσπν ηνλ βιέπσ πην ζπρλά
απφ ηνλ Β.











10

Ο Α θαξκαθεπηηθφο αληηπξφζσπνο είλαη πην λένο απφ ηνλ Β.











1
2

3
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Q5. Δπικοινυνία και πηγέρ πληποθόπηζηρ ηος θεπάπονηορ ιαηπού
Οη πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο ησλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξηώλ κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό
κπνξεί λα βειηηώλνπλ ηελ πιεξνθόξεζε πνπ ρξεηάδεηαη ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε
νξζή ιήςε απνθάζεσλ γηα ζπληαγνγξάθηζε ησλ ζθεπαζκάησλ. Παξαθαινύκε
ζεκεηώζαηε κε έλα , ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θάζε κία από ηηο
παξαθάησ πξνηάζεηο.
Πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηώζεη έλαο ζεξάπσλ ηαηξόο
ηελ απόθαζή ηνπ γηα λα ζπληαγνγξαθήζεη έλα
ζθεύαζκα….
1

Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε παξνπζίαζε
επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ ηεθκεξηψλεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαξκάθνπ, απφ ηελ παξαζθεπάζηξηα
εηαηξία.

2

Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε επηζηεκνληθή
θαηάξηηζε ηνπ ηαηξηθνχ επηζθέπηε

3

Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δηαπξνζσπηθή ζρέζε
πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηαηξηθνχ
επηζθέπηε

4
5

6

7

8

9

10

ςμθυνώ
Απόλςηα

ςμθυνώ

Ούηε
ζςμθυνώ
Ούηε
διαθυνώ

Γιαθυνώ

Γιαθυνώ
Πλήπυρ









































Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ελδηαθέξνλ πνπ
δείρλεη ε παξαζθεπάζηξηα εηαηξία γηα ηελ επηζηεκνληθή
ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνχ (ρνξεγίεο γηα ζπκκεηνρή ζε
ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα).











Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ππνζηήξημε ηνπ ηαηξνχ
κε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη on-line ζηήξημε γηα ην
ζθεχαζκα απφ ηελ παξαζθεπάζηξηα εηαηξία (on-line
ζχλδεζε κε ηελ παξαζθεπάζηξηα εηαηξία).











Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε πιεξνθφξεζε κέζσ
ηζηνζειίδσλ ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ θαη ζε θξηηηθέο ζρεηηθά κε ηηο
ηδηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζθεπάζκαηνο.











Θεσξψ φηη ε παξνρή ρξεκαηηθψλ-πιηθψλ θηλήηξσλ θαη
πξνσζεηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. ζηπιφ, ηζάληεο θιπ.). παίδνπλ
θαη απηά ην ξφιν ηνπο, κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ
ζεκαληηθά θαιχηεξα αληίζηνηρα ζθεπάζκαηα ζηελ αγνξά.











Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ππνζηήξημε ηνπ ηαηξνχ
κε δσξεάλ δείγκαηα ηνπ ζθεπάζκαηνο γηα δνθηκαζηηθή
ρνξήγεζή ηνπο ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο ηνπ.











Θεσξψ φηη είλαη ζεκαληηθή ε ζπλερήο ελεκέξσζε απφ
θαηαμησκέλα πεξηνδηθά ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ θαη
επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο











Σν ελεκεξσηηθφ έληππν πνπ αλαθέξεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην
ζθεχαζκα είλαη έλαο ζεκαληηθφο νδεγφο πιεξνθνξηψλ
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Q6. Παξαθαινύκε ζεκεηώζαηε κε έλα , ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε
κε θάζε κία από ηνπο παξαθάησ πξνηάζεηο, αλαθνξηθά κε ην πόζν
ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζζε από ηνλ ηαηξηθό επηζθέπηε πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη σο
πξόηππν απνηειεζκαηηθνύ επηζθέπηε.
ςμθυνώ
Απόλςηα

Ζ ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο πνπ έρσ κε απηφλ ηνλ ηαηξηθφ
επηζθέπηε είλαη επαξθήο

ςμθυνώ

Ούηε
ζςμθυνώ
Ούηε
διαθυνώ

Γιαθυνώ

Γιαθυνώ
Πλήπυρ

2

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο
πνπ πνπ παξέρεη απηφο ν ηαηξηθφο επηζθέπηεο




3

πλνιηθά, είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ επηθνηλσλία
πνπ έρσ κε απηφλ ηνλ ηαηξηθφ επηζθέπηε











4

Δηκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην επίπεδν θηιηθψλ-πξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ πνπ έρσ κε απηφλ ηνλ ηαηξηθφ επηζθέπηε











1













Q7. Θεσξείηε όηη αλ ε ηαηξηθή ελεκέξσζε γηλόηαλ ζε ώξεο δηαθνξεηηθέο από απηέο ησλ
εμεηάζεσλ ζα είρε κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα;
1) Ναη  2) Όρη 
Q8. Πιζηεύεηε οηι αν γινόηαν κάθε μήνα μια ημεπίδα για ηα διάθοπ α
θάπμακα, θα είσε μεγαλύηεπη αποηελεζμαηικόηηηα όζον αθοπά ηην
ενημέπ υζη η υν ιαηπών;
1) Ναη



2) Όρη



Q9. Αλ είραηε πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηε δηάζεζή ζαο, ζα ζέιαηε ε ηαηξηθή ελεκέξσζε
λα είλαη πην εθηεηακέλε;
1) Ναη



2) Όρη



Q10. Πείηε μαρ λίγα λόγια για ζαρ
1. Δίζζε: 1) Άλδξαο 



2) Γπλαίθα

2. ε πνηα ειηθηαθή θαηαλνκή βξίζθεζηε;
1) Κάησ ησλ 25

2) 25-30
3) 31-35





4) 36-40

5) 41-45
6) 46-50






8) 56-60

9) 61θαη άλσ 
7) 51-55

3. Πόζα ρξόληα εμαζθείηε ηελ εηδηθόηεηά ζαο από ηελ εκέξα πνπ πήξαηε ην πηπρίν ζαο;
1) Κάησ από 2

2)
3)

2-4
5–7





4. Πνηα είλαη ε εηδηθόηεηά ζαο;
1) Παζνιόγνο

2) Καξδηνιόγνο 
3) Πλεπκνλνιόγνο 


5) 11-13 
6) 14-16 
4) 8- 10


8) 21 - 25

9) 26 θαη άλσ 
7)

17- 20

4) Γπλαηθνιόγνο  7)Οθζαικίαηξνο 
5) Νεπξνιόγνο
 8)Οπξνιόγνο

6) Οξζνπεδηθόο 

9) Άιιε …………………………………………………….
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5. Πόζνπο αζζελείο παξαθνινπζείηε θαηά πξνζέγγηζε ηελ εβδνκάδα;
1) Κάησ από 10

2) 11 - 20
3) 21 - 30






5) 41 - 50 
6) 51 - 60 
4) 31 - 40


8) 71 - 100

9) 100 θαη άλσ 
7) 61 - 70

6. Μέρξη πνύ θζάζαηε ζηηο ζπνπδέο ζαο;
1) Βαζηθό Πηπρίν θαη εηδίθεπζε 
3) Γηδαθηνξηθό

2) Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Master)
 4) Άιιε εηδηθόηεηα 
5) Άιιν (αλαθέξαηε ηη)……………………………………
7. Χξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν (Ίληεξλεη) γηα πιεξνθόξεζε; 1) ΝΑΙ 
8. Πνηνο είλαη ν θύξηνο θνξέαο απαζρόιεζήο ζαο;
1) ΙΚΑ

2) Ιδησηηθό ηαηξείν
3) Ννζνθνκείν 
4) Γεκόζην Σακείν

2) ΟΧΙ






5) Άιιν (αλαθέξαηε ηη)…………………………………………………
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