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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στα πλαίσια 

της κατεύθυνσης «Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ» του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου 

Πατρών. 

 

Η προσπάθεια για την κατανόηση του ρόλου των διαφημίσεων των φαρμάκων 

στο αγοραστικό κοινό αποτελεί το ουσιαστικό αντικείμενο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Οι φαρμακευτικές εταιρίες αύξησαν τα τελευταία ειδικά 

χρόνια το ενδιαφέρον τους για την ελεύθερη διαφήμιση των προϊόντων τους, 

αξιοποιώντας μια καταναλωτική-αγοραστική τάση για αυτοδιαχείριση εκ μέρους 

των καταναλωτών ήπιων και καθημερινά εμφανιζόμενων προβλημάτων υγείας. 

Συνεπώς είναι ενδιαφέρον να επιχειρηθεί η μελέτη του μεγέθους της επιρροής 

αυτού του τύπου των διαφημίσεων και επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την 

επικοινωνία αυτή. Η μελέτη αυτή έχει καθαρά πιλοτικό χαρακτήρα και τα 

αποτελέσματα της θα μπορούσαν κυρίως να κατευθύνουν νέες ερευνητικές 

προσπάθειες σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από τις φαρμακευτικές εταιρίες ως δείγμα και μέτρο της 

αποτελεσματικότητας και του «καθαρού» μηνύματος που τέτοιου τύπου 

διαφημίσεις οφείλουν να εκπέμπουν. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

 

Η σχέση αλληλεπίδρασης που έχει αναπτυχθεί  ανάμεσα στα φάρμακα και τη 

Δημόσια Υγεία αποτελεί θέμα μελέτης και προβληματισμού για κυβερνήσεις, 

Πανεπιστήμια και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η 

αλληλεπίδραση έχει δημιουργήσει μια πληθώρα θεμάτων αναφορικά με το 

δικαίωμα ίσης πρόσβασης για όλους στα φάρμακα και τις διάφορες θεραπείες, 

την αυτο-περίθαλψη ή αυτο-ίαση, το δικαίωμα πρόσβασης σε σχετικές ορθές και 

αξιόπιστες πληροφορίες και την φαρμακευτική διαφήμιση.  

  Οι ασθενείς ως καταναλωτές έχουν πράγματι την ανάγκη να τους 

παρέχονται έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που πιθανά θα 

χρησιμοποιήσουν ή χρησιμοποιούν, τουλάχιστον ως προς τα βασικά θέματα που 

αφορούν στη φαρμακευτική αγωγή τους, ώστε να μπορούν να τη διαχειρισθούν 

ορθότερα. Σε τελική ανάλυση και για μεγάλο αριθμό παθολογικών καταστάσεων, 

οι ίδιοι οι ασθενείς είναι εκείνοι που αποφασίζουν ποια θεραπεία θα 

ακολουθήσουν: την αυτο- ίαση των συμπτωμάτων ή την αναζήτηση ιατρικής 

βοήθειας. Κατά βάση, η αυτο-ίαση γίνεται με φάρμακα που ο ίδιος ο ασθενής 

επιλέγει και σε αυτή την περίπτωση είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζει τόσο για 

την ασθένειά του όσο και για την ορθή χρήση των φαρμάκων που επιλέγει. Η 

πρόσβαση στην αξιόπιστη και υπεύθυνη πληροφόρηση είναι όμως απαραίτητη 

και στην περίπτωση που ο ασθενής απευθυνθεί σε κάποιο εξειδικευμένο 

επαγγελματία στο χώρο της υγείας, αφού η τελική απόφαση για τη θεραπεία του 

παραμένει προσωπική.  

Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν μεταξύ καταναλωτών-ασθενών, το πιο 

δημοφιλές εργαλείο-πηγή πληροφοριών για τα φάρμακα είναι το εσώκλειστο 

φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το ιδιοσκεύασμα στην εμπορική του συσκευασία 

με τις εφημερίδες, τα περιοδικά, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο να 

ακολουθούν [Narhi U, 2006].  

Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των πληροφοριών που αφορούν στα φάρμακα 

έχουν διαμορφωθεί κυρίως βάσει των αναγκών των υγιών, ενηλίκων 
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καταναλωτών. Η ανάγκη πληροφόρησης όμως, για συγκεκριμένες ομάδες 

πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, ή κάποια κατηγορία ασθενών ίσως 

είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο μεγάλη.  

Τα τελευταία χρόνια, με ρυθμούς που συνεχώς αυξάνουν, οι φαρμακευτικές 

εταιρείες επενδύουν στην ικανοποίηση αυτής της ανάγκης των καταναλωτών 

ή/και τελικών χρηστών των διαφόρων φαρμακευτικών προϊόντων τους, 

χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την άμεση προς τους καταναλωτές φαρμακευτική 

διαφήμιση. Το αποτέλεσμα αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι να 

αναπτυχθεί μια καινούργια σχέση μεταξύ φαρμάκων και καταναλωτών, τόσο 

ισχυρή που έχει επηρεάσει ποικιλοτρόπως τόσο την αγορά του φαρμάκου και 

την πολιτική που ακολουθείται από τα Εθνικά Συστήματα Υγείας της εκάστοτε 

χώρας, όσο και την δημόσια υγεία αλλά και τους δεσμούς της με τους 

επαγγελματίες στο χώρο της Υγείας. 

Η σημαντικότητα του θέματος γίνεται αμέσως αντιληπτή τόσο από το πλήθος 

των μελετών που υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την άμεση προς 

τους καταναλωτές φαρμακευτική διαφήμιση, όσο και από τις χιλιάδες 

δημοσιεύσεις από κυβερνητικές και μη οργανώσεις, από συνδέσμους 

καταναλωτών ή και από μεμονωμένα άτομα. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι 

δημοσιεύσεις που αναφέρουν αύξηση στην κατανάλωση, στη συνταγογράφηση 

και τις πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ενώ συχνά έχουν 

καταγγελθεί προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση διαφόρων 

θεραπευτικών μέσων, λόγω κακής ή ελλιπούς πληροφόρησης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι 

συνταγογραφούμενα διότι μπορούν εύκολα να εμφανίσουν παρενέργειες ή 

τοξικότητα εάν δεν ληφθούν μετά από την εντολή και τις οδηγίες ενός ειδικού. 

Επιπλέον, τις περισσότερες φορές χορηγούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών 

για την υγεία καταστάσεων, των οποίων η διάγνωση και θεραπεία είναι 

πολύπλοκες και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν απουσία εξειδικευμένου 

ιατρού. Η πολυπλοκότητα των όσων μπορεί να εμφανίσει το μεγάλο πλέον 

ποσοστό των ηλικιωμένων ασθενών είναι φυσιολογική και οι πιθανότητες να 

υπάρξουν παρενέργειες από την κακή χρήση ενός φαρμάκου, την ταυτόχρονη 
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λήψη διαφορετικών φαρμάκων ή και την αλληλεπίδραση ενός φαρμάκου με μια 

παθολογική κατάσταση είναι αυξημένες. 

Ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας καθίστανται ιδιαίτερα τρωτοί στα 

μηνύματα ελπίδας που πιθανά μπορεί να λάβουν από μια παραπλανητική 

φαρμακευτική διαφήμιση, ενώ γενικότερα το κοινό διαθέτει περιορισμένα μέσα 

για να αξιολογήσει τα επιστημονικά δεδομένα με αποτέλεσμα να ενισχύεται η 

δύναμη που μπορεί να έχει η διαφήμιση ενός φαρμακευτικού προϊόντος.  

Η όλο και πιο συχνή εμφάνιση άμεσων προς τους καταναλωτές 

φαρμακευτικών διαφημίσεων τα τελευταία χρόνια και στην χώρα μας, σε 

συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, αποτέλεσε το έναυσμα για το 

σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης, σκοπός της οποίας 

είναι να διερευνήσει την επίδραση που μπορεί να έχει αυτού του τύπου η 

προώθηση φαρμάκων σε συναισθηματικό επίπεδο στους Έλληνες καταναλωτές. 
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
1. Γενικά 

Διαφήμιση είναι η πρωτότυπη δημιουργία μηνυμάτων, που αναφέρονται σε 

προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες και η δημοσίευσή τους με αγορά χώρου ή/και 

χρόνου στα μέσα επικοινωνίας, με τελικό στόχο την παρακίνηση των αποδεκτών 

αυτών των μηνυμάτων να αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα / υπηρεσίες. 

Με εξαίρεση την κοινωνική διαφήμιση, ο κύριος όγκος των διαφημιστικών 

μηνυμάτων αποσκοπεί στο κέρδος αφού ο ρόλος τους, όπως φαίνεται και από 

τον ορισμό της διαφήμισης, είναι η γνωστοποίηση σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο κοινό των θετικών στοιχείων ενός προϊόντος ή υπηρεσίας με στόχο 

τη δημιουργία ανάγκης ή/και επιθυμίας στο κοινό για κατανάλωση.  

Η διαφήμιση, λοιπόν, αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας και ως εκ τούτου, 

βασικό της στοιχείο είναι η πληροφορία. Σύμφωνα με τον Shannon, θεμελιωτή 

της Μαθηματικής Θεωρίας της Επικοινωνίας, πληροφορία είναι καθετί που 

μειώνει την αβεβαιότητα ή αλλιώς η πραγματοποίηση μίας εκ πολλών δυνατών 

επιλογών [Shannon CE, 1993]. Κατ’ επέκταση, θα μπορούσαμε έτσι να 

σημειώσουμε ότι η διαφήμιση εκμεταλλεύεται τη δυναμική της πληροφορίας 

προκειμένου να κατευθύνει το καταναλωτικό κοινό στην πραγματοποίηση 

εκείνης της επιλογής που θα επιφέρει το επιδιωκόμενο  κέρδος. 

Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η διαφήμιση είναι ένας μόνο 

παράγοντας μεταξύ άλλων (τιμή, διανομή, προϊόν, ανταγωνισμός, οικονομικές 

συνθήκες, αλλαγές των προτιμήσεων των καταναλωτών) που μπορούν να 

επηρεάσουν τις πωλήσεις. Μπορεί να κάνει γνωστό ένα προϊόν/υπηρεσία και να 

προκαλέσει το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού, δεν μπορεί όμως να 

«αναγκάσει» τους υποψήφιους καταναλωτές να αγοράσουν το διαφημιζόμενο 

προϊόν/υπηρεσία, ιδιαίτερα εάν αυτά δεν καλύπτονται από ένα λειτουργικό 

σύστημα διανομής ή αν είναι υψηλού κόστους σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά 

ή αν δεν προωθείται ορθά από τους πωλητές του. 

Το όφελος-κλειδί από τη χρήση της διαφήμισης είναι η δυνατότητα 

επικοινωνίας ενός μηνύματος σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων ταυτόχρονα. 
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Επιπλέον, η διαφήμιση επιτρέπει στους διαφημιστές να δημιουργήσουν μια 

συνέχεια για ένα μήνυμα διότι τα μηνύματα που επικοινωνούνται σε μεγάλο 

πλήθος καταναλωτών τυποποιούνται ή μένουν σταθερά μιας και είναι αδύνατο 

να εξατομικευθούν για την κάθε κατηγορία καταναλωτών. 

Η δημιουργία και η προώθηση ενός διαφημιστικού μηνύματος δεν είναι μια 

απλή διαδικασία. Η διαφήμιση, ως λειτουργία και εργαλείο της αγοράς, διέπεται 

από κανόνες και συγκεκριμένα πρωτόκολλα και η επιτυχία της συναρτάται 

ισχυρά από όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά την παραγωγή της, καθώς 

και από την απήχηση που έχει στην αγορά-στόχο. Αυτό συνεπάγεται πως το 

μήνυμα που επικοινωνείται μέσω της συγκεκριμένης κάθε φορά διαφήμισης έγινε 

αντιληπτό απ’ το κοινό. Στη συνέχεια αν το μήνυμα οδηγήσει σε αγορά του 

διαφημιζόμενου προϊόντος θεωρούμε πως ο λόγος δημιουργίας της διαφήμισης 

έχει ικανοποιηθεί. 

 

  1.1.  Βασικές αρχές για τη δημιουργία ενός διαφημιστικού μηνύματος 

Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του αγοραστικού κοινού και των 

εταιρειών που προωθούν προς αυτό τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι 

πρωταρχικής σημασίας στάδιο για την εμπορική επιτυχία ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος ή υπηρεσίας. Η διαφήμιση αποτελεί το πιο διαδεδομένο σήμερα 

εργαλείο για αυτή την επικοινωνία, για αυτό και είναι σημαντική αρχικά η 

κατανόηση των βασικών σημείων της διαδικασίας που χαρακτηρίζεται ως 

επικοινωνία. 

Η επικοινωνία γενικά αποτελείται και επηρεάζεται από την εκπομπή, την 

λήψη και την επεξεργασία ενός σήματος. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται όταν το 

μήνυμα του πομπού φτάνει στον δέκτη με τρόπο που είναι κατανοητός και 

μεταφράζεται μέσω της ανάδρασης που προκαλείται. [Donald Baack, 1998] 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Η διαδικασία της επικοινωνίας 

 

Στην περίπτωση της διαφήμισης, πομπός είναι η επιχείρηση που διαφημίζει 

το προϊόν ή τις υπηρεσίες της, δέκτης το αγοραστικό κοινό και μήνυμα οι 

πληροφορίες που επικοινωνούνται μέσω αυτής.  

Η ανάδραση στο μήνυμα μιας διαφήμισης είναι η απόφαση ή/και η 

πραγματοποίηση μιας αγοραστικής κίνησης. Αυτή μπορεί να υποκινείται από 

διάφορες αιτίες όπως η ικανοποίηση φυσικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, 

συναισθηματικών αναγκών, ενώ σημαντικό μερίδιο μεταξύ αυτών καταλαμβάνει 

και η πιθανή χρησιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαφημίζεται. 

Για την λήψη της απόφασης και την πραγματοποίηση της αγοράς ενός 

προϊόντος από τον καταναλωτή ακολουθούνται τα εξής στάδια:  

1) η αναγνώριση του προβλήματος (ανάγκη ή επιθυμία),  

2) η αναζήτηση σχετικών πληροφοριών,  

3) η αξιολόγηση κάποιων εναλλακτικών λύσεων,  

4) η απόφαση της αγοράς και  

5) η αξιολόγηση μετά την αγορά.  

Ο τρόπος, λοιπόν, με τον οποίο ο καταναλωτής λαμβάνει την απόφαση 

αγοράς επηρεάζεται από τις αξίες και την νοοτροπία αυτού. Οι αξίες είναι η 

ισχυρή πίστη που έχει για διάφορα θέματα ή ιδέες, ενώ η νοοτροπία είναι η 

ΠΟΜΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΗΜΥΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 

ΑΝΑΔΡΑΣΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ 
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άποψη που διαμορφώνει για κάποιο θέμα, άτομο ή γεγονός και η οποία 

επηρεάζει τα συναισθήματά του, τις αντιλήψεις του, τον τρόπο που μαθαίνει και 

επαγωγικά τη συμπεριφορά του, ακόμα και την αγοραστική.  

Η νοοτροπία  απαρτίζεται, δηλαδή, από το γνωστικό (πνευματικές εικόνες, 

κατανόηση και ερμηνεία ενός ατόμου), το συναισθηματικό (συναισθήματα για 

κάποιο αντικείμενο ή μια ιδέα) και το παρορμητικό (πρόθεση, πράξεις ή 

συμπεριφορά) κομμάτι της προσωπικότητας του καταναλωτή, στοιχεία στα 

οποία βασίζονται τα Μοντέλα Επικοινωνίας, τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια.  

Η σειρά που εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι πάντα η ίδια. Άλλοτε 

χρειάζεται η κατανόηση του προϊόντος πριν την αγορά του και άλλοτε προηγείται 

η δημιουργία κάποιου συναισθήματος ή  παρόρμησης. 

Με βάση τα παραπάνω, το αρχικό στάδιο για τη δημιουργία μιας διαφήμισης 

είναι η ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής. Η στρατηγική ΜΚΤ 

[«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΚΤ», ΣΙΩΜΚΟΣ] περιγράφει το πως η επιχείρηση σχεδιάζει να 

παραδώσει την αξία στην επιλεγμένη αγορά με τρόπο αποτελεσματικότερο από 

αυτό των ανταγωνιστών, και πως προσδιορίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την 

επίτευξη αυτού του στόχου. Σκοπός της είναι να κερδίσει καταναλωτές με τη 

δημιουργία και διατήρηση κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 

αποτελείται από 4 βασικά στάδια: α) την επιλογή αγοράς για το προϊόν, β) την 

επιλογή τοποθέτησης αξίας (value position), η επιλογή δηλαδή της γενικής 

στρατηγικής της επιχείρησης για το πώς θα ανταγωνιστεί στην αγορά, γ) το 

σχεδιασμό συγκεκριμένης προσφοράς στον καταναλωτή και δ) τη διανομή και 

κοινοποίηση της αξίας στους δυνητικούς καταναλωτές. 

Εν κατακλείδι, για να είναι αποτελεσματική μια διαφήμιση θα πρέπει κατ’ 

αρχήν να γίνει αντιληπτή απ’ το κοινό, στη συνέχεια να απομνημονευθεί από τον 

καταναλωτή και τέλος το μήνυμά της να υποκινήσει κάποια ενέργεια, όπως είναι 

π.χ. η αγορά του προϊόντος ή  η μεταστροφή του προς την συγκεκριμένη 

εταιρεία εάν υπάρχουν ανάλογης αξίας ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων 

εταιρειών. Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής διαφήμισης απαιτεί το 

συνδυασμό του σωστού σχεδιασμού της (στόχοι διαφήμισης), της προσεκτικής 
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επιλογής των μέσων διάδοσής της και ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 

επικοινωνίας. 

 

1.2.  Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας ΜΚΤ 
Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Επικοινωνίας Μάρκετινγκ (IMC Plan-Integrated 

Marketing Communication Plan) είναι μια διαδικασία, προσεκτικά και λογικά 

σχεδιασμένη ώστε να καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους στην προσπάθειά τους 

να πουλήσουν προϊόντα και υπηρεσίες.  

Σύμφωνα με αυτό, ο σχεδιασμός της επικοινωνίας σχετίζεται με τα 5 W που 

είναι τα: who, when, why, what και where. Το καθένα αντιστοιχεί και ικανοποιείται 

σε κάποιο από τα στάδια που περιγράφονται στο σχέδιο επικοινωνίας. Το who 

(ποιος) αφορά στην αγορά-στόχο και στο κοινό-στόχο, το when (πότε) στη 

χρονική τοποθέτηση της γενικότερης επιλογής μέσου (media scheduling), το why 

(γιατί) παρέχει αιτιολογία για καθεμία από τις αποφάσεις που αφορούν στα μέσα, 

το what (τι) υποδεικνύει αυτό που θα πρέπει να επικοινωνείται στα διάφορα 

μέσα και το where (που) το ποσό των πηγών που  πρέπει να κατανέμεται στα 

διάφορα μέσα.  

Σε ένα τέτοιο σχέδιο, η διαφήμιση αποτελεί το αρχικό όχημα επικοινωνίας 

στην προσπάθεια προσέγγισης των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό 

το μήνυμα που θα επικοινωνεί να είναι σαφές και συνεπές και για αυτό 

προαπαιτούμενα είναι η ταυτοποίηση των πιθανών πελατών, η δημιουργία ή/και 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

αυτών, η επιλογή των κατάλληλων μέσων και η σύνδεση του ολοκληρωμένου 

σχεδίου επικοινωνίας μάρκετινγκ της εταιρίας με το διαφημιστικό της 

πρόγραμμα. 

Ταυτόχρονα, απαιτείται η αναγνώριση και ο καθορισμός των στόχων της 

διαφήμισης, για τους οποίους γίνεται λόγος στη συνέχεια. Τέτοιοι πιθανοί 

διαφημιστικοί στόχοι μπορεί να είναι η αύξηση αναγνωρισιμότητας  της μάρκας 

του προϊόντος, το “χτίσιμο” της εταιρικής εικόνας, η αύξηση της αναζήτησης 

πληροφοριών από τους τελικούς χρήστες, η παροχή πληροφοριών και κατ’ 

επέκταση η αύξηση των παραγγελιών και των πελατών.  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ταυτοποίηση της αγοράς-στόχου  για την υπό 

δημιουργία διαφήμιση είναι σημαντική παράμετρος. Όσα περισσότερα στοιχεία 

και χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου είναι γνωστά, τόσο πιο εύκολα και 

αποτελεσματικά διαμορφώνεται μια διαφήμιση, με ταυτόχρονη αύξηση των 

πιθανοτήτων για επιτυχή διάδοση του μηνύματός της. Αυτό, όπως εύκολα 

μπορεί κάποιος να κατανοήσει, οφείλεται στη διαφοροποίηση των αναγκών, των 

συνηθειών και των επιθυμιών των διαφόρων ομάδων αγοραστικού κοινού, 

στοιχεία τα οποία κατά βάση καλείται να εκμεταλλευτεί μια διαφήμιση 

προκειμένου να προωθηθεί αποτελεσματικά το προϊόν που υπηρετεί. 

Για την ανάπτυξη του προφίλ των καταναλωτών στους οποίους μια 

επιχείρηση επιθυμεί να προωθήσει το προϊόν ή τις υπηρεσίες της απαιτούνται 

διάφορα στοιχεία, όπως: 

1. Δημογραφικά: είναι μετρήσιμα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που 

επιτρέπουν την τμηματοποίηση της αγοράς και διευκολύνουν την 

διαδικασία δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μάρκετινγκ. Μερικά 

από αυτά είναι: α) η απασχόληση, β) η οικογενειακή κατάσταση, γ) το 

εισόδημα, δ) η εκπαίδευση και το επίπεδο μόρφωσης, ε) η κοινωνική 

τάξη, στ) η ηλικία, ζ) η «κεφαλή» του νοικοκυριού, η) η φυλή, θ) το 

μέγεθος οικογένειας, ι) ο κύκλος ζωής οικογένειας κ.α. 

2. Ψυχογραφικά: αποτελούν τμήμα της ανάλυσης του τύπου και τρόπου 

ζωής των υποψήφιων πελατών. 

3. Γεωδημογραφικά: είναι συνδυασμός των δύο παραπάνω κατηγοριών (ή 

αλλιώς χαρακτηριστικά του τύπου ζωής). Χρησιμοποιείται για μικρές 

ομάδες πελατών-καταναλωτών συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων. 

4. Συμπεριφοράς: αφορούν σε πληροφορίες σχετικά με το τι είναι αυτό που 

οδηγεί τους καταναλωτές στο να πραγματοποιήσουν μια αγορά. Ζητήματα 

όπως κοινωνικές επιρροές, στάση για την ποιότητα του προϊόντος, λύσεις 

σε προβλήματα καταναλωτών, πίστη σε κάποια μάρκα (brand loyalty), 

ενημερότητα καταναλωτή για προϊόντα κατέχουν σημαντικό μερίδιο σε 

αυτό το στάδιο ανάλυσης. 
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Για την ολοκλήρωση του προφίλ των υποψήφιων καταναλωτών, εκτός των 

πιο πάνω στοιχείων, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν επιπρόσθετοι παράγοντες 

οι οποίοι μπορούν να διαμορφώσουν αγοραστική συμπεριφορά όπως: η 

παράδοση, τα γεγονότα ζωής, το πολιτιστικό περιβάλλον των καταναλωτών 

αλλά και η επικαιρότητα (π.χ. πόλεμος, εποχή κ.τ.λ.), καθώς επίσης και μια 

ομάδα παραγόντων οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της 

απόφασης ενός καταναλωτή για αγορά (στοιχεία δηλαδή που μπορούν να 

διαφοροποιήσουν το παραχθέν από τα ως άνω στοιχεία προφίλ του 

καταναλωτή)  όπως: 

• Κάποια προσωρινή αλλαγή στην κατάσταση του καταναλωτή 

• Επιθυμία για ποικιλία 

• Παρορμητική αγορά 

• Μια διαφήμιση 

• Η επιρροή από ένα συγγενή ή φίλο. 

 
1.3.  Σχεδιασμός διαφήμισης 

Γενικότερα τα μηνύματα στις διαφημίσεις απευθύνονται είτε στη λογική ή 

στην ευαισθησία του καταναλωτή. Η λογική του ατόμου προσεγγίζεται με τα 

νούμερα, τις λέξεις και τις ιδέες, δηλαδή την πληροφορία. Αντίθετα, την 

ευαισθησία του αγγίζουν αφηρημένες ιδέες, εικόνες και συναισθήματα.  

Μια διαφήμιση συνήθως χαρακτηρίζεται από τα λεκτικά και τα οπτικά της 

στοιχεία μεταξύ των οποίων πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, για να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότητα. Οι οπτικές εικόνες ευνοούν και τη διαφήμιση και την 

εταιρία, εφόσον απομνημονεύονται πιο εύκολα απ’ ότι οι λεκτικές. Η ύπαρξη  

εικόνων μάλιστα συνεισφέρει σημαντικά  στις διεθνείς διαφημίσεις, αφού με τον 

τρόπο αυτό υπερπηδούνται οι πολιτισμικές και γλωσσολογικές διαφορές.  

Αντίθετα, οι λέξεις αποτελούν ένα πιο ευθύ τρόπο προσέγγισης του 

καταναλωτή, που όμως είναι χρήσιμος ιδιαίτερα για το κομμάτι της πληροφορίας 

που επικοινωνείται. Ένα έξυπνα επιλεγμένο κείμενο διαφήμισης – που μπορεί 

να είναι και μια μόνο πρόταση – είναι δυνατόν  να απομνημονευθεί πολύ εύκολα 

από τον καταναλωτή.  
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Όταν σχεδιάζεται μια διαφήμιση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα: 

1. Η διαφήμιση θα πρέπει να είναι δυναμική, δηλαδή να είναι έτσι 

διαμορφωμένη ώστε να μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί. 

2. Η διαφήμιση θα πρέπει να αναπτυχθεί ακολουθώντας τις επιταγές της 

στρατηγικής οπτικής γωνίας της εταιρίας στην οποία ανήκει το προϊόν. 

(IMC Plan) 

3. Η διαφήμιση θα πρέπει να αναπτύσσεται διατηρώντας κυρίαρχες τις 

ανάγκες του καταναλωτή. 

4. Η διαφήμιση θα πρέπει να είναι δημιουργική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

θα υπερκαλύπτει τις στρατηγικές της εταιρίας. 

5. Η αποτελεσματική διαφήμιση θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Δεν θα 

πρέπει να παρουσιάζει ισχυρισμούς οι οποίοι είναι ασύμφωνοι με τις 

στρατηγικές και τους σκοπούς που έχουν τεθεί από την εταιρία μέσω του 

IMC Plan. Σημαντικό είναι πως η διαφήμιση δεν θα πρέπει να δίνει 

υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από το προϊόν, γιατί τότε 

θα είναι ανακόλουθη και το προϊόν θα παρουσιάζεται σαν μη αξιόπιστο. 

6. Η αποτελεσματική διαφήμιση θα πρέπει να είναι πειστική και/ή 

πληροφοριακή. Θα πρέπει να δίνονται αρκετές πληροφορίες στον 

καταναλωτή ώστε να πάρει μια σωστή απόφαση, βασισμένη στις ανάγκες 

του.  

7. Το μήνυμά της πρέπει να παραμένει σταθερό σε όποια πιθανή 

τροποποίησή της, όταν αφορά στο ίδιο προϊόν ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνέπεια προς τον καταναλωτή. 

8. Πρέπει να ενσωματώνει στοιχεία που να υποστηρίζουν όσα ισχυρίζεται 

πως προσφέρει το διαφημιζόμενο προϊόν. 

 

Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα και επιτυχία μιας διαφήμισης στηρίζεται και στα 

κάτωθι στοιχεία: 
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1. Οπτική συνοχή. Η συνεχής και επαναλαμβανόμενη επαφή του 

καταναλωτή με μια συγκεκριμένη εικόνα διευκολύνει την απομνημόνευσή 

της. Ειδικά στις μέρες μας, όπου οι ρυθμοί είναι πιο γρήγοροι και ο 

διαθέσιμος χρόνος για να ασχοληθούμε με τις διαφημίσεις ελάχιστος, είναι 

πολύ σημαντικό η διαφήμιση να περιέχει logos και σταθερές εικόνες ώστε 

να είναι εύκολο να αποτυπωθεί και η εταιρία και το προϊόν στο μυαλό του 

καταναλωτή. Παρ’ ότι η διαφήμιση του φαρμάκου θα πρέπει να εμβαθύνει 

σε πληροφορίες, αυτή η παράμετρος είναι χρήσιμη για την επιτυχία της. 

2. Διάρκεια διαφημιστικής καμπάνιας. Η χρήση της ίδιας διαφήμισης για 

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βοηθά στην εμπέδωσή της. Παρ’ όλα 

αυτά όμως το χρονικό αυτό διάστημα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να 

μην τη βαρεθεί ο καταναλωτής. Στις διαφημίσεις φαρμάκων η συχνότητα 

αλλαγής της καμπάνιας είναι αρκετά μεγαλύτερη απ’ ότι άλλων 

προϊόντων. Η αγορά του φαρμάκου είναι πολύπλοκη υπόθεση και έχει ως 

απαραίτητη προϋπόθεση την ανάγκη αγοράς του (ασθένεια). 

3. Επαναλαμβανόμενες χαρακτηριστικές προτάσεις (tag lines). Αυτή η 

παράμετρος σε συνδυασμό με την οπτική συνοχή αποτελούν ένα πολύ 

ισχυρό όπλο της διαφήμισης. Παρ’ ότι η διαφήμιση μπορεί να αλλάξει, οι 

tag lines θα πρέπει να παραμένουν οι ίδιες. 

4. Συνέπεια τοποθέτησης – αποφυγή αμφιβολίας. Όταν διατηρείται 

συνέπεια στην τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος είναι 

πιο εύκολο για τον καταναλωτή να το κατατάξει στο γνωστικό μέρος του 

μυαλού του. Στην περίπτωση που η εταιρία δίνει έμφαση στην ποιότητα, 

σε κάθε διαφήμιση, είναι πιο εύκολο για τον καταναλωτή να συνδέσει το 

προϊόν αυτό με την ποιότητα. Αντίθετα, αν σε κάθε διαφήμιση δίνεται 

έμφαση και σε κάποιο άλλο στοιχείο, ο καταναλωτής μπορεί να 

μπερδευτεί, με επακόλουθο τη μη αγορά του προϊόντος. 

5. Απλότητα. Οι απλές διαφημίσεις είναι πιο εύκολο να κατανοηθούν σε 

σχέση με τις πολύπλοκες. Το στοιχείο της απλότητας είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικό για τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο, αφού εκεί σημασία έχει και ο 

χρόνος-κόστος που χρειάζεται για να «κατέβει» η διαφήμιση. 
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6. Αναγνωρίσιμο selling point. Η διαφήμιση θα πρέπει να έχει ένα selling 

point (τιμή, ποιότητα, αποτελεσματικότητα – στην περίπτωση ενός 

φαρμάκου), το οποίο είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από όποιον βλέπει – 

ακούει τη διαφήμιση. 

7. Δημιουργία αποτελεσματικής ροής. Η διαφήμιση καλό θα είναι να έχει 

μια ροή δεδομένων (λέξεων και εικόνων), τέτοια που να μην μπερδεύει 

τον καταναλωτή. Αντίθετα, θα πρέπει να τον οδηγεί στο επιθυμητό 

συμπέρασμα ή πράξη. 

 

Με το πέρασμα των χρόνων, έχει καταγραφεί μια μεγάλη ποικιλία 

προσεγγίσεων για την αποτελεσματική παρουσίαση ενός διαφημιστικού 

μηνύματος. Οι πιο επιτυχημένες από αυτές είναι α) ο φόβος, β) το χιούμορ, γ) το 

σεξ, δ) η μουσική, ε) ο ορθολογισμός, στ) τα συναισθήματα και ζ) η σπανιότητα. 

Η επιλογή της διαφημιστικής προσέγγισης εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το προϊόν, οι προσωπικές προτιμήσεις του δημιουργικού και 

οικονομικού τμήματος της επιχείρησης, αλλά και οι επιθυμίες του πελάτη. 

Ο τρόπος με τον οποίο μια διαφημιστική έκκληση παρουσιάζεται αποτελεί το 

εκτελεστικό πλαίσιο εργασίας (executional framework) της διαφήμισης. Η 

διαφημιστική έκκληση είναι σαν το σενάριο μιας ταινίας (π.χ. κωμωδία, δράμα, 

ταινία δράσης) και αναλύει λεπτομερώς το κυρίαρχο σχέδιο που θα 

χρησιμοποιηθεί. Αν θεωρήσουμε πως η διαφημιστική έκκληση είναι το σενάριο 

μιας ταινίας, τότε η πλοκή είναι το executional framework. Τα διάφορα στυλ 

executional framework είναι τα ακόλουθα: 

1. Κινούμενα σχέδια 

2. Slice-of-life. Στις διαφημίσεις αυτές συνήθως δείχνουν κοινά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, όπου στη συνέχεια το προϊόν, που 

διαφημίζεται, βοηθά στην επίλυση του προβλήματος. 

3. Δραματοποίηση. Μοιάζει με το παραπάνω τύπο, αλλά περιέχει 

περισσότερο σασπένς. 

4. Τεκμήριο εκτίμησης. Είναι όταν χρησιμοποιείται κάποιος πελάτης για να 

πιστοποιήσει για τη θετική του εμπειρία ως προς το προϊόν. 
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5. Authoritative. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται επιστήμονες, 

άτομα αυθεντίες ή κρατικοί οργανισμοί για να δηλώσουν τα θετικά του 

προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό η διαφήμιση αποκτά αξιοπιστία. 

6. Παρουσίαση. Δείχνει πως λειτουργεί το προϊόν. Είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος να γίνουν γνωστά τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος στους καταναλωτές. 

7. Φαντασία. Σχεδιάζονται για να μεταφέρουν το κοινό πέρα από την 

πραγματικότητα. Είναι από τις διαφημίσεις που εύκολα θυμάται ο 

καταναλωτής. 

8. Ενημέρωση. Περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το προϊόν. 

 

 

 

2. Διαφημιστικοί στόχοι 
Βάσει των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, είναι εμφανές ότι μια διαφημιστική 

ενέργεια έχει ως απώτερο στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 

μάρκετινγκ (αύξηση πωλήσεων) του διαφημιζόμενου. 

Ως διαφημιστικός στόχος ορίζεται κάθε συγκεκριμένη επικοινωνιακή ενέργεια 

που αναφέρεται σε συγκεκριμένο κοινό και προσπαθεί να επιτύχει συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα σε συγκεκριμένο χρόνο. [Kottler et al, 2006]. Είναι εμφανές, λοιπόν, 

ότι ο εκάστοτε διαφημιστικός στόχος προκύπτει από αποφάσεις που ήδη έχουν 

ληφθεί στα πλαίσια της πολιτικής μάρκετινγκ που ακολουθεί ο διαφημιζόμενος 

όπως π.χ. ο καθορισμός της αγοράς-στόχου ή της τοποθέτησης του προϊόντος 

στην αγορά κ.α. 

Οι διαφημιστικοί στόχοι μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες 

βάσει του μοντέλου επικοινωνίας που χρησιμοποιείται [Kottler et al, 2006] Έτσι 

διακρίνονται αυτοί που στηρίζονται: 

1. στο γνωστικό μοντέλο επικοινωνίας όπου επιδιώκεται η πρόκληση 

γνωστικής αντίδρασης από το καταναλωτή (δηλαδή να εντυπωθεί η 

πληροφορία και κατ’ επέκταση το διαφημιζόμενο προϊόν στο μυαλό του) 
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2. στο συναισθηματικό μοντέλο επικοινωνίας προκειμένου να προκληθεί η 

συναισθηματική αντίδραση του καταναλωτή (ενδιαφέρον, επιθυμία, 

συμπάθεια, προτίμηση, πεποίθηση) και να αλλάξει η στάση του απέναντι 

στο διαφημιζόμενο προϊόν και 

3. στο συμπεριφορικό μοντέλο επικοινωνίας, όπου επιδιώκεται η πρόκληση 

συμπεριφορικής αντίδρασης με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να δράσει και 

άρα να προχωρήσει στην αγορά και στη συνέχεια στην δοκιμή ή/και 

υιοθέτηση του διαφημιζόμενου προϊόντος. 

Επιπλέον, οι διαφημιστικοί στόχοι μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το 

αν ο σκοπός τους είναι να: 

1. πληροφορήσουν (πληροφοριακή διαφήμιση) 

2. πείσουν (διαφήμιση πειθούς) 

3. υπενθυμίσουν (υπενθυμιστική διαφήμιση) ή 

4. ενισχύσουν (ενισχυτική διαφήμιση) 

το καταναλωτικό κοινό και τη στάση του απέναντι στο προϊόν ή την υπηρεσία 

που αφορούν. 

 

Ενδεικτικά, κάποιοι από τους διαφημιστικούς στόχους μπορεί να είναι: 

Αναγνωρισιμότητα προϊόντος. Μία από τις βασικότερες επικοινωνιακές 

ενέργειες που μπορεί να επιτελέσει η διαφήμιση είναι η δημιουργία 

αναγνωρισιμότητας για το προϊόν που είναι ο κύριος στόχος όταν το προϊόν είναι 

νέο και επιθυμείται η ώθηση του καταναλωτή να το αγοράσει για δοκιμή. Το 

(υψηλό) brand awareness βοηθάει επίσης και στη δημιουργία εμπιστοσύνης 

ιδίως σε περιπτώσεις προϊόντων low-involvement όπως είναι, λόγου χάρη, οι 

τσίχλες, τα σαπούνια, οι μπύρες, τα οποία αγοράζονται συνήθως «μηχανικά» 

από τον καταναλωτή με κύριο κριτήριο την εξοικείωση του με το εμπορικό όνομα 

του προϊόντος. 

Κατανόηση προϊόντος. Άλλη μία βασική επικοινωνιακή ενέργεια της 

διαφήμισης είναι η δημιουργία κατανόησης σχετικά με το εμπορικό προϊόν. Εδώ 

η διαφήμιση αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του brand, δίνει πληροφορίες για το 

τι είναι το προϊόν, τι κάνει, γιατί είναι καλύτερο από τα ανταγωνιστικά. 
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Εικόνα/προσωπικότητα προϊόντος. Εδώ η διαφήμιση επιδιώκει να 

δημιουργήσει συγκεκριμένες συσχετίσεις του προϊόντος με κάποιο άτομο 

συνήθως ή και με κάποιες καταστάσεις. Οι περισσότερες διαφημίσεις για 

πολυτελή προϊόντα, όπως είναι τα ακριβά αρώματα, χρησιμοποιούν το brand 

image / personality. 

Στάση έναντι του προϊόντος. Είναι δυνατόν ένα προϊόν να έχει υψηλή 

αναγνωρισιμότητα και κατανόηση αλλά να μην είναι αρεστό στον καταναλωτή. Η 

στάση (attitude) δηλαδή του καταναλωτή απέναντι στο προϊόν να είναι αρνητική. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η δουλειά της διαφήμισης είναι να επηρεάσει θετικά 

την στάση του καταναλωτή. 

Στρατηγική μάρκας. Αυτή δεν απευθύνεται άμεσα στους καταναλωτές. 

Προάγει ή σχεδιάζει το όνομα της εταιρίας με διάφορους τρόπους. [Aaker David 

and Norris Donald,1982;  Laskey Henry A, et al, 1989] 

 

Η διαφήμιση, λοιπόν, είναι μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του 

μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και  πρέπει να υποστηρίζεται από ορθολογική κρίση 

και σωστό σχεδιασμό και στρατηγική. 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής επηρεάζεται από παράγοντες όπως: 

1. το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

2. το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

3. οι επιχειρησιακοί πόροι που διαθέτει 

4. το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί 

5. οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

6. οι απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει και 

7. η αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης. 

 

 

3. Διαφημιστικά μέσα 
Τα μέσα, τα οποία χρησιμοποιεί συνήθως μια επιχείρηση για να 

γνωστοποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στο καταναλωτικό κοινό είναι: 

1. Η τηλεόραση 
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2. Το ραδιόφωνο 

3. Οι αφίσες 

4. Ο Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά) και 

5. Το Διαδίκτυο (Internet) 

Η επιλογή του μέσου γίνεται βάσει διαφόρων παραγόντων, όπως η αγορά-

στόχος, η αποτελεσματικότητα του μέσου και το κόστος που καλείται να 

πληρώσει η επιχείρηση προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτό. 

Σημαντική παράμετρος για την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής 

προσπάθειας αποτελεί και ο προγραμματισμός έκθεσής της στα μέσα 

ενημέρωσης. Ο χρόνος προβολής και η επανάληψη είναι ένα σημαντικό κλειδί 

για την επιτυχία της. Όσο πιο συχνά ο καταναλωτής βλέπει μια συγκεκριμένη 

διαφήμιση, τόσο πιθανότερο είναι να ασχοληθεί μ’ αυτή και το μήνυμά της και να 

αγοράσει το προϊόν. Η δε ταυτόχρονη προβολή μιας διαφήμισης σε περισσότερα 

από ένα μέσα θα έχει πιθανά καλύτερα αποτελέσματα λόγω της συνεργικής τους 

ενέργειας. Παρ ’όλα αυτά, και σε αυτό το στάδιο χρειάζεται σωστός σχεδιασμός 

και υλοποίηση προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, εφ ‘όσον  

με λίγες εμφανίσεις της διαφημίσεις ο διαφημιστής θα αποτύχει να περάσει το 

επιδιωκόμενο μήνυμα, ενώ η υπερβολική έκθεση οδηγεί σε σπατάλη χρημάτων 

και πιθανότητα να κουράσει η διαφήμιση το κοινό. 

Μια σχετική με τα ως άνω θεωρία είναι η λεγόμενη θεωρία της πρόσφατης 

κατάστασης (recency theory). Αφορά τη συχνότητα και την εμβέλεια μιας 

διαφήμισης και προτείνει ότι η προσοχή του καταναλωτή είναι επιλεκτική και 

επικεντρώνεται στις ανάγκες και τα θέλω του. Για το λόγο αυτό τα ΜΜΕ ή η 

διαφήμιση θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να εισβάλλουν στον θεατή ή 

αναγνώστη χωρίς την εθελοντική του προσοχή (intruition value). Η παραπάνω 

θεωρία δηλώνει πως οι καταναλωτές χρησιμοποιούν επιλεκτικά την προσοχή 

τους όταν σκέφτονται τις διαφημίσεις. Προσέχουν τα μηνύματα τα οποία μπορεί 

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Όσο πιο κοντά ή πιο 

πρόσφατα είναι μια διαφήμιση σε μια αγορά, τόσο πιο ισχυρή είναι. Επίσης, όταν 

ο καταναλωτής μελετά την πιθανή αγορά ενός προϊόντος, τόσο περισσότερες 
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είναι οι πιθανότητες να προσέχει τη σχετική με την αγορά του διαφήμιση και να 

αντιδράσει θετικά προς αυτή. 

 

4. Επιδράσεις της διαφήμισης 
Η διαφήμιση αποτελεί μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες επιχειρησιακές 

λειτουργίες με φανατικούς υποστηρικτές και φανατικούς επικριτές. Οι 

υποστηρικτές της θεωρούν ότι η διαφήμιση είναι μια λειτουργία που βοηθά την 

είσοδο των νέων προϊόντων στην αγορά και στην ανάπτυξη γενικότερα των 

επιχειρήσεων και της οικονομίας αφού μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο 

στην αύξηση των πωλήσεων και των εταιρικών κερδών. Οι επικριτές της από την 

πλευρά τους θεωρούν ότι η διαφήμιση δημιουργεί αντικοινωνικά καταναλωτικά 

πρότυπα και οδηγεί σε υπερκατανάλωση, κατασπατάληση οικονομικών πόρων 

και στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 Πέρα, όμως από την αντιπαράθεση αυτή και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι 

η διαφήμιση πέρα από επιχειρησιακή λειτουργία αποτελεί και κοινωνικό 

φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Ως εκ τούτου, εξετάζοντας 

λεπτομερέστερα τις επιδράσεις της διαφήμισης, μπορούμε να σημειώσουμε τα 

κάτωθι: 

Θετικές επιδράσεις 
Η διαφήμιση, όταν λειτουργεί ορθά και έχει ως σκοπό την αντικειμενική 

ενημέρωση, έχει τη δυνατότητα να : 

1. Πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό για τα υπάρχοντα προϊόντα, τη 

χρησιμότητα και τις τιμές τους. Ο καταναλωτής με αυτό τον τρόπο κερδίζει 

χρόνο και χρήματα, γιατί ενημερώνεται γρήγορα και εύκολα για τα 

προϊόντα της αγοράς, κάνει τις συγκρίσεις του, αποφεύγει την ταλαιπωρία 

της αναζήτησης και προβαίνει σε συμφέρουσες αγορές. 

2. Καλύπτει καθημερινές ανάγκες που κάνουν τη ζωή μας πιο άνετη. Η 

αγορά κατακλύζεται όχι μόνο από προϊόντα που θεωρούνται βασικά, αλλά 

και από ένα πλήθος άλλων μικροπραγμάτων, που καλύπτουν τις 

καθημερινές δευτερογενείς ανάγκες μας. Η γνωστοποίηση τέτοιων 

προϊόντων θα ήταν αδύνατη χωρίς τη διαφήμιση. 
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3. Συμβάλλει στη δημιουργία άμιλλας και συναγωνισμού με αποτέλεσμα την 

αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων, με 

άμεσο αντίκτυπο στο όφελος των καταναλωτών. 

4. Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Η παραγωγή, η διάδοση και η 

κατανάλωση προϊόντων ευνοεί τη δημιουργία βιομηχανιών και βιοτεχνιών 

με άμεση οικονομική ωφέλεια τόσο για τα άτομα, όσο και για τις χώρες 

τους.  

5. Συμβάλλει μερικώς στον περιορισμό της ανεργίας εφ’ όσον  πολλά και 

διαφορετικών ειδικοτήτων άτομα ασχολούνται με τη διαδικασία 

παραγωγής και παρουσίασης μιας διαφήμισης.  

 

Αρνητικές επιδράσεις 
Όταν η διαφήμιση δεν επιτελεί ορθά τον προορισμό της και αντί να 

ενημερώνει, παραπλανά και αποπροσανατολίζει, μοιραία έχει αρνητικές 

επιδράσεις. Μερικές από αυτές είναι οι εξής: 

1. Πολλαπλασιάζει τις ανάγκες του ατόμου και δημιουργεί τάσεις 

υπερκαταναλωτισμού.  

2. Παραπληροφορεί και αποπροσανατολίζει προβάλλοντας τις θετικές μόνο 

πλευρές του διαφημιζόμενου προϊόντος ενώ συχνά προβάλλονται 

ανύπαρκτα πλεονεκτήματα σχετικά με τη χρήση αυτού. 

3. Δημιουργεί άγχος για την απόκτηση των διαφημιζόμενων αγαθών.  

4. Θεοποιεί τα καταναλωτικά αγαθά με αποτέλεσμα να δημιουργεί πλαστές 

ανάγκες. Η προσπάθεια των καταναλωτών να ικανοποιήσουν τις πλαστές 

αυτές ανάγκες μπορεί να τους οδηγήσει σε πνευματική και πολιτιστική 

υποβάθμιση, αφού τους απομακρύνει από άλλα ενδιαφέροντα 

5. Νεκρώνει την κρίση και μεταβάλλει τον καταναλωτή σε εξαρτημένο, 

άβουλο και παθητικό δέκτη μηνυμάτων  

6. Στερεί τους καταναλωτές από την ελευθερία βούλησης και την ψυχολογική 

ελευθερία τους διότι προπαρασκευάζει την επιθυμία και την αισθητική του 

ατόμου.  
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7. Συχνά προσβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα, εφ’ όσον ο άνθρωπος 

γίνεται μέσο για εξοικονόμηση χρημάτων.  

8. Διαστρεβλώνει και κακοποιεί τη γλώσσα. Η γλώσσα της διαφήμισης είναι 

συνθηματική και στοχεύει μόνο στον εντυπωσιασμό. 

9. Αυξάνει υπερβολικά τις τιμές των προϊόντων. Το κόστος της διαφήμισης 

πέφτει τελικά στους ώμους των καταναλωτών. 
 

 

Όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά με τη διαφήμιση και τις αρχές που 

διέπουν την δημιουργία αλλά και τις προϋποθέσεις που απαιτεί η 

αποτελεσματικότητά της αφορούν εξίσου και το μάρκετινγκ των φαρμακευτικών 

προϊόντων. Τα φάρμακα θεωρούνται προϊόντα με βάση τους τυπικούς κανόνες 

της αγοράς και ως τέτοια τελικά προωθούνται, αλλά πρόκειται για προϊόντα 

υψηλής τεχνολογίας που  έχουν άμεση σχέση με το πολυτιμότερο ίσως αγαθό 

την υγεία. Έτσι οι γενικότερες αρχές της διαφήμισης εφαρμόζονται σε αυτή την 

κατηγορία προϊόντων προσαρμοσμένες κατάλληλα στα δεδομένα του φαρμάκου 

και σε κανόνες που διέπουν τις διαφημίσεις τους. Κατά συνέπεια, οι 

πληροφορίες, οι ισχυρισμοί και οι συγκρίσεις που παρουσιάζονται μέσω των 

διαφημίσεων φαρμάκων θα πρέπει να είναι ακριβείς, ισορροπημένες, δίκαιες, 

αντικειμενικές, ξεκάθαρες και βασισμένες σε σύγχρονες εκτιμήσεις όλων των 

στοιχείων που αφορούν τα ειδικά αυτά προϊόντα. Δεν πρέπει να είναι 

παραπλανητικές, είτε άμεσα ή έμμεσα, και πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

δυνατότητα επαλήθευσης, που θα πρέπει να παρέχεται σε κάθε ειδικό στο χώρο 

της υγείας , όταν το επιθυμεί. 
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 

1. Γενικά 
 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) ως προώθηση 

φαρμάκου ορίζεται: «Κάθε δραστηριότητα πληροφόρησης ή προσπάθειας 

πειθούς που γίνεται από τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους, το 

αποτέλεσμα των οποίων είναι η επαγωγή της συνταγογράφησης, διάθεσης, 

αγοράς ή/και χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος» [WHO 1988].  Μία τέτοια 

δραστηριότητα είναι και η άμεση προς τους καταναλωτές διαφήμιση  φαρμάκων, 

η οποία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις αποφάσεις του κοινού και των 

επαγγελματιών στο χώρο της υγείας αλλά και τις δαπάνες του συστήματος 

υγείας μιας χώρας [Morgan SG et al, 2003].  

Οι άμεσες προς τους καταναλωτές φαρμακευτικές διαφημίσεις 

κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες [Ολλανδέζος Μ, 2006]: 

1. Διαφημίσεις που αναφέρονται στην αναζήτηση βοήθειας. Οι διαφημίσεις 

αυτές έχουν σκοπό να ενημερώσουν το καταναλωτές σχετικά με μία 

ασθένεια ή μια κατάσταση της υγείας και τους πληροφορούν σχετικά με 

την ύπαρξη της θεραπείας. Το όνομα του σκευάσματος δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αλλά η εταιρεία που χρηματοδοτεί τη διαφήμιση είναι 

αναγνωρίσιμη. Οι ασθενείς παροτρύνονται να επισκεφθούν τον γιατρό 

τους. 

2. Υπενθυμιστικές διαφημίσεις: Αυτού του είδους οι διαφημίσεις 

προβάλλουν το όνομα ενός σκευάσματος αλλά δεν αναφέρουν καμία 

ασθένεια ή κατάσταση υγείας που να συνδέεται με το συγκεκριμένο 

φάρμακο. Είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να προωθούν την 

αναγνωρισιμότητα του φαρμάκου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι 

καταναλωτές παροτρύνονται να ζητήσουν πληροφορίες από τον γιατρό 

τους. 

3. Δήλωση προϊόντος: Οι διαφημίσεις αυτές αναφέρουν τόσο την ονομασία 

του σκευάσματος όσο και τη χρήση του. Στοχεύουν στην προτροπή 
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ανθρώπων που πάσχουν από συγκεκριμένη ασθένεια ή που βρίσκονατι 

σε μια συγκεκριμένη κατάσταση υγείας, να επισκεφθούν το γιατρό τους 

και να ενημερωθούν για το φάρμακο. Αυτές οι διαφημίσεις αποτελούν την 

πλειοψηφία των άμεσων προς τον καταναλωτή φαρμακευτικών 

διαφημίσεων και ως εκ τούτου πρέπει να πληρούν πιο συγκεκριμένα 

κριτήρια. 

 

2. Σχέση φαρμακοβιομηχανίας - ασθενούς 
Η φαρμακευτική βιομηχανία και το περιβάλλον αυτής έχουν υποστεί 

σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η αύξηση των 

δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, η επιμήκυνση του χρόνου που απαιτείται για 

την έγκριση κυκλοφορίας νέων φαρμάκων που αντανακλά και στη μείωση του 

πραγματικού χρόνου ισχύος των αντίστοιχων πατεντών προκειμένου η 

βιομηχανία να αναπληρώσει τις δαπάνες και να αυξήσει τα κέρδη της, καθώς και 

η δραματική αύξηση των πωλήσεων γενόσημων φαρμάκων έχουν καταστήσει τις 

φαρμακοβιομηχανίες τρωτές, ενώ για αρκετές από αυτές το σημαντικότερο 

μέρος των πωλήσεων τους βασίζεται σε ορισμένα μόνο προϊόντα [McIntyre A, 

1999]. Επιπροσθέτως, σημαντικές είναι και οι πιέσεις που δέχονται οι 

φαρμακοβιομηχανίες από τους περιορισμούς που τίθενται από κρατικές 

υπηρεσίες στους μηχανισμούς της αγοράς των φαρμάκων, τόσο μέσω του 

ελέγχου του κόστους της συνταγογράφησης που γίνεται από τους υπεύθυνους 

γιατρούς και της ανάρτησης λίστας ιδιοσκευασμάτων που επιτρέπεται να 

καλύψουν οι ασφαλιστικοί φορείς όσο και βάσει της ατομικής συνταγογράφησης 

που έχει ως σκοπό τον έλεγχο της κατανάλωση φαρμάκων στο νοσοκομειακό 

χώρο. 

Τα ως άνω σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι 

ασθενείς ή το περιβάλλον τους δεν έχουν αντίρρηση να καλύψουν ιδιωτικά τις 

πιθανές επιπλέον δαπάνες μιας θεραπείας που τους προτείνεται προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους, οδήγησαν τις φαρμακευτικές 

εταιρείες στον επαναπροσδιορισμό και ανασχεδιασμό του μάρκετινγκ των 

προϊόντων τους. Βασικός στόχος πλέον ενός σχεδίου μάρκετινγκ αποτελεί η 
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αύξηση της κατανάλωσης των φαρμάκων και προς αυτή την κατεύθυνση, η 

φαρμακοβιομηχανία χρησιμοποιώντας τις επαγγελματικές και δημόσιες σχέσεις 

της προσπαθεί να μεταφέρει το κατάλληλο μήνυμα άμεσα στους καταναλωτές. 

Σημαντικό κομμάτι αυτού του μίγματος μάρκετινγκ αποτελεί η φαρμακευτική 

διαφήμιση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο 

τύπος και το διαδίκτυο, μέσω της οποίας μπορεί να καλλιεργηθεί η πίστη 

(loyalty) σε ένα εμπορικό προϊόν, το οποίο  με την κατάλληλη προώθηση μπορεί 

να εντυπωθεί στο μυαλό τόσο των καταναλωτών όσο και αυτών που 

συνταγογραφούν ως φάρμακο εκλογής για ορισμένες καταστάσεις.    

Έτσι, ενώ για πολλά χρόνια το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού για 

το marketing φαρμακευτικών προϊόντων δαπανούνταν σε διαφημίσεις αυτών σε 

επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια και στην αποστολή ιατρικών επισκεπτών 

αλλά και δειγμάτων των προϊόντων στους αρμόδιους επαγγελματίες του χώρου 

της υγείας, η διαφήμιση φαρμάκων απευθείας στον καταναλωτή αποτελεί πλέον 

κοινό τόπο για τις φαρμακευτικές εταιρείες [Sierles FS et al 2005]. Τα τελευταία 

δε χρόνια, παρατηρήθηκε αυξητική τάση και στην άμεση στο κοινό διαφήμιση 

των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και από το 1997, όπου το FDA 

αποσαφήνισε και προσδιόρισε ρυθμιστικούς κανονισμούς για αυτού του τύπου 

τη διαφήμιση, οι επενδύσεις των φαρμακευτικών βιομηχανιών σε αυτού του 

τύπου την στρατηγική marketing αυξάνεται σταθερά και έντονα κάθε χρόνο, 

διαμορφώνοντας έμμεσα τόσο τις τιμές όσο και την ποσότητα παραγωγής 

φαρμακευτικών προϊόντων που επηρεάζονται αναμφισβήτητα και από τις 

επιτευχθείσες αλλαγές στις απαιτήσεις των καταναλωτών. [Vogel RJ, et al 2003].  

Πράγματι, το προφίλ του μέσου καταναλωτή στο χώρο του φαρμάκου έχει 

διαφοροποιηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ασθενείς-καταναλωτές 

χαρακτηρίζονται περισσότερο απαιτητικοί σε σχέση με παλαιότερα και η στάση 

τους αυτή οφείλεται γενικότερα, στους κάτωθι παράγοντες [Meek C, 2001]:   

1. Στην αύξηση της διαθεσιμότητας πληροφοριών για θέματα υγείας 

διαμέσου του Τύπου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του διαδικτύου, 

των ιδιωτικών ιατρών, των φαρμακείων που είναι ανοιχτά στο κοινό, 

εκλαϊκευμένων σχετικών με ιατρικά θέματα εκδόσεων 
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2. Στην αύξηση του μορφωτικού επιπέδου του μέσου όρου του πληθυσμού 

3. Στην αύξηση της γενικότερης καταναλωτικής κίνησης και του 

ενδιαφέροντος των καταναλωτών και για τα ιατρικά θέματα 

4. Στη δημιουργία παγκόσμιων ή τοπικών οργανισμών ή συλλόγων 

ασθενών με συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους κρατικούς φορείς σχετικά 

με τα προβλήματα υγείας τους και την αντιμετώπισή τους 

5. Στη γενικότερη άποψη ότι η κηδεμονία (paternalism) των 

υπηρεσιών/συστήματος υγείας δεν έχει εναρμονισθεί με άλλες τάσεις της 

κοινωνίας 

 

Οι αλλαγές αυτές που έχουν αναφερθεί τόσο όσον αφορά στη 

φαρμακοβιομηχανία και το περιβάλλον αυτής  όσο και στον ασθενή έχουν 

προκαλέσει μια σημαντική μετατόπιση στη σχέση των ασθενών με τους 

επαγγελματίες στο χώρο της υγείας. Η ανάγκη των ασθενών για πληροφόρηση 

σχετικά με τη θεραπεία της ασθένειας τους, τις δυνατές επιλογές, τις εξελίξεις 

αλλά και τα όρια της χρήσης κάποιων φαρμάκων είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας, σχετικών συνδέσμων στο 

διαδίκτυο, προγραμμάτων εκπαίδευσης για απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων 

διαχείρισης προβλημάτων υγείας. 

Η αναζήτηση πληροφοριών για θέματα υγείας ικανοποιείται πλέον σε πολύ 

μεγάλο βαθμό με τη χρήση του Internet, το οποίο θεωρητικά προσφέρει στον 

ασθενή τη δυνατότητα της άμεσης και χωρίς κόστος πρόσβασης σε πληροφορίες 

σχετικά με διάφορες ασθένειες αλλά και τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε τις φαρμακοβιομηχανίες και στην άμεση εκμετάλλευση 

του διαδικτύου για την επίτευξη επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό με 

αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός σχετικών ιστοσελίδων να υποστηρίζεται και 

επιχορηγείται από φαρμακευτικές εταιρείες, με απώτερο σκοπό τη διαφήμιση 

των ιδίων και των φαρμακευτικών τους προϊόντων. 
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Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σήμερα, η απευθείας 

διαφήμιση συνταγογραφούμενων φαρμάκων επιτρέπεται μόνο στις Η.Π.Α. και 

στη Νέα Ζηλανδία, ενώ στα πλαίσια της Ε.Ε αυτή επιτρέπεται για τα μη 

συνταγογραφούμενα φάρμακα κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες και νομοθετικές 

ρυθμίσεις. Η απαγόρευση της άμεσης διαφήμισης των συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων στους καταναλωτές υποχρέωσε τις φαρμακευτικές εταιρείες να 

αναζητήσουν και υιοθετήσουν και άλλες πιο επιδέξιες αλλά ίσως και “ύπουλες” 

τακτικές προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Εκτός από τη χρήση 

του διαδικτύου, έχει καταγραφεί συχνά να αναλαμβάνουν διάφορες 

πρωτοβουλίες σχετικά με την ενημέρωση των ασθενών και μάλιστα σε 

συνεργασία με τις κυβερνήσεις αλλά και διάφορους οργανισμούς υγείας. Στόχος 

τους φαίνεται να είναι η ανάπτυξη της πεποίθησης στους καταναλωτές ότι 

κάποιες ασθένειες είναι πολύ πιο κοινές από ότι η κοινή γνώμη πιστεύει, και ο 

καλύτερος δυνατός τρόπος για την διαχείρισή τους είναι η χρησιμοποίηση 

φαρμάκων. Επειδή, υποσυνείδητα, οι καταναλωτές είναι πολύ πιο δεκτικοί στην 

όποια πληροφορία προσυπογράφεται από την κυβέρνηση ή κάποιον 

αναγνωρισμένο οργανισμό υγείας, η φαρμακοβιομηχανία εξυπηρετεί έμμεσα τον 

πραγματικό της στόχο που είναι η αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων της, η 

οποία όμως δεν είναι δυνατό να βασισθεί μόνο στην προώθηση αντικειμενικών 

πληροφοριών σχετικά με πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους από τη χρήση 

των προϊόντων αυτών. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές 

να γνωρίζουν ποιος εμπλέκεται στην επικοινωνία της κάθε πληροφορίας αλλά 

και τη σχέση μεταξύ των φαρμακευτικών βιομηχανιών με τους διάφορους 

κυβερνητικούς φορείς ή εκπροσώπους, καθώς και με διάφορες ομάδες ασθενών 

πριν ενστερνισθούν τα μηνύματα που λαμβάνουν διαμέσου της πληροφόρησης 

αυτής.  

Συχνά η πληροφορία που επικοινωνείται στους ασθενείς και τους 

καταναλωτές διαστρέφεται διαμέσου της καταστολής ή αποσιώπησης των 

δεδομένων που μπορούν να προσδώσουν αρνητική εικόνα σε κάποια 

συγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία [Moyihan R. 2005]. Αρκετές φορές  στις 

άμεσες προς το κοινό φαρμακευτικές διαφημίσεις δεν γίνεται αναγραφή των 
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πλεονεκτημάτων ή/και των κινδύνων από τη χρήση του προϊόντος με 

αφηγηματικό τρόπο, αλλά προτιμάται η χρήση πινάκων ή ιστογραμμάτων 

σχετικών με αυτή την πληροφορία, οι οποίοι είναι δυσανάγνωστοι ή κουραστικοί 

για το ευρύ κοινό [Lexchin J, 2010]. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, με έντεχνο τρόπο, 

κάποιες πληροφορίες να αποσιωπούνται τελικά και η προσοχή του αναγνώστη 

να παραμένει στο κεντρικό και μόνο μήνυμα προώθησης του προϊόντος. Εδώ 

περιλαμβάνεται και η μη δημοσιοποίηση σχετικών κλινικών μελετών, βάσει του 

“εμπορικού απόρρητου” (commercial confidentiality) αλλά και των παρενεργειών 

που μπορεί να προκαλέσει ένα φάρμακο. Για παράδειγμα, όταν η 

GlaxoSmithKline φαρμακευτική εταιρεία διαπίστωσε ότι η κλινική δοκιμή του 

αντικαταθλιπτικού της σκευάσματος Seroxat δεν έδωσε στατιστικά σημαντικό 

πλεονέκτημα έναντι του placebo, αποφασίσθηκε ότι η εταιρεία έχει ανάγκη από 

μια στρατηγική «δραστικής διαχείρισης της διασποράς αυτών των στοιχείων 

ώστε να ελαττωθεί ο όποιος βαθμός εμπορικού κινδύνου”.  

Έτσι, συχνά παρατηρείται η με μη δεοντολογικούς τρόπους προώθηση των 

φαρμακευτικών προϊόντων στους καταναλωτές, γεγονός στο οποίο συμβάλλουν: 

 Η έλλειψη ενημέρωσης. Οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας έχουν συχνά 

ελλιπή μόρφωση ή εκπαίδευση ώστε να μπορούν να διακρίνουν αλλά και να 

εκτιμήσουν το ποιόν και το περιεχόμενο της ενημέρωσης που λαμβάνουν. Τα 

αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία σχετικά με 

διαφημιστικό υλικό που απευθύνεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες σε 

ιατρούς για 520 διαφορετικά φάρμακα, έδειξαν ότι μόνο το 6% αυτών 

παρέχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες. [Tuffs Α., 2004]. Το 

15% του διαφημιστικού αυτού υλικού δεν περιείχε σχετικές βιβλιογραφικές 

αναφορές ενώ στο 22% του υλικού που περιείχε βιβλιογραφία, παρέπεμπε σε 

αναφορές που δεν βρέθηκαν κατά την αναζήτησή τους. Στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των διαφημίσεων αυτών, οι πληροφορίες που δινόταν είχαν σχέση 

με επιστημονικές πηγές χωρίς όμως να αναφέρονται στα πραγματικά 

συμπεράσματα και αποτελέσματά τους. Οι καταναλωτές, από την άλλη, δεν 

έχουν ούτε πρόσβαση στην υπεύθυνη, αντικειμενική και αξιόπιστη 

πληροφορία σχετικά με το φάρμακο αλλά ούτε την πληροφόρηση ή τη 
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μόρφωση ώστε να κρίνουν αντικειμενικά τις διαφημίσεις των φαρμάκων αλλά 

και την ορθολογική χρήση τους. Επιπροσθέτως, άλλοι συγγραφείς αναφέρουν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση δώρων από τις φαρμακευτικές 

εταιρείες προς στους ιατρούς είχε ως αποτέλεσμα οι τελευταίοι να προτείνουν 

νέα φάρμακα σε ασθενείς χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά θεραπευτική αξία 

[Kassirer JP 2005 και Kmietowicz Z 2004], ή να προσυπογράψουν σε 

θεραπευτικές οδηγίες (treatment guidelines) προκειμένου να επηρεάσουν 

αναλόγως τη συμπεριφορά άλλων ιατρών στη συνταγογράφηση [Goozner M 

2005, Studdert DM et al 2004].  

 Η χαμηλή προτεραιότητα. Σε κάποιες χώρες, ειδικά σε αυτές που στερούνται 

πρόσβασης σε διάφορα βασικά φάρμακα και διαθέτουν περιορισμένες πηγές 

δίνεται πολύ μικρή προσοχή σε θέματα σχετικά με την προώθηση 

φαρμακευτικών προϊόντων. 

 Η δραστική επιβολή. Σε κάποιες χώρες, η προ-έγκριση του υλικού που 

χρησιμοποιείται για την προώθηση ενός φαρμάκου δεν είναι υποχρεωτική. 

Έτσι, εφόσον η επιβολή είναι δραστική και εμφανίζεται μετά από κάποιο 

προωθητικό συμβάν, η ανήθικη προώθηση μπορεί να συνεχισθεί για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 

3. Επιδράσεις Φαρμακευτικής διαφήμισης 
Εν συγκρίσει με άλλες πηγές πληροφόρησης του κοινού σχετικά με την 

υγεία, η απευθείας στον καταναλωτή διαφήμιση είναι παθητική. Οι καταναλωτές 

εκτίθενται σε αυτού του τύπου την επικοινωνία χωρίς στην πραγματικότητα να το 

έχουν επιδιώξει ή αναζητήσει. Σε αντίθεση με άλλου τύπου διαφημίσεις, 

χρησιμοποιούνται διάφορες αποτελεσματικές τεχνικές στις οποίες 

περιλαμβάνεται και η ισχυρή συναισθηματική έκκληση του στόχου- κοινού 

[Woloshin S, et al, 2001]. Η φαρμακοβιομηχανία ξοδεύει περισσότερα των 2 δις 

δολαρίων κατ’ έτος με στόχο την αύξηση της επιθυμίας των καταναλωτών για τα 

προϊόντά της και την αύξηση του μεριδίου αγοράς [Rosenthal MB, et al., 2002].   

Οι απόψεις που επικρατούν σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

αυτής της επικοινωνίας είναι αντιφατικές.  
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Οι συνήγοροι της διαφήμισης ισχυρίζονται ότι μέσω αυτής προσφέρονται 

πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία που δίνουν στον ασθενή τη δυνατότητα να 

εκφράσει τις όποιες ανησυχίες του στο γιατρό [Holmer AF, 2002] ενώ αυξάνεται 

και το αίσθημα ασφάλειας του μεταξύ των επισκέψεων στον γιατρό [Holmer AF, 

1999]. Επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί ενημέρωση για καταστάσεις που δεν 

διαγιγνώσκονται εύκολα αλλά μπορούν να αντιμετωπισθούν, όπως η 

υπερλιπιδαιμία και η κατάθλιψη, και έτσι οι ασθενείς, που στην αντίθετη 

περίπτωση δεν θα το είχαν συνειδητοποιήσει, να απευθυνθούν έγκαιρα στον 

γιατρό τους για συμβουλές και θεραπεία [Bonaccorso SN, Sturchio JL, 2002]. 

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η συμμόρφωση του ασθενούς έναντι της 

συνταγογραφούμενης θεραπείας αλλά και η αυτονομία του σχετικά με τη σωστή 

διαχείριση της υγείας του. 

Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι το μίγμα μάρκετινγκ που πλέον εφαρμόζεται  

για την προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων καλλιεργεί με θετικό τρόπο τον 

ανταγωνισμό στην αγορά του φαρμάκου και μπορεί να οδηγήσει στην διάθεση 

καλύτερων προϊόντων και χαμηλότερων τιμών [Meek C, 2001].  

Οι κατήγοροι της απευθείας στον καταναλωτή φαρμακευτικής διαφήμισης 

συμφωνούν στο ότι η διαδικασία συνεισφέρει στην αύξηση του κόστους των 

φαρμακευτικών προϊόντων [Findlay SD, 2001], ενισχύει την ακατάλληλη και 

άσκοπη συνταγογράφηση [Mintzes B, et al. 2002.; Hollon MF, 1999.; Spurgeon 

D. 1999] και μπορεί να συμμετέχει στη γενικότερη άνοδο του κόστους της 

φροντίδας υγείας εφόσον μπορεί να ζητούνται χωρίς στην πραγματικότητα να 

χρειάζονται διάφορες εξετάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις που κλινικά δεν 

ενδείκνυνται. Επιπλέον, οι καταναλωτές δεν λαμβάνουν ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση με αποτέλεσμα αρκετές φορές να απειλείται η δημόσια υγεία από 

τη χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων φαρμάκων όταν οι ασθενείς 

αποφασίζουν μόνοι για τη θεραπεία τους χωρίς πριν να έχουν συμβουλευτεί το 

γιατρό τους, ενώ κατευθυνόμαστε προς την “φαρμακοποίηση” (medicalisation) 

[Brennan R. 2010] του φυσιολογικού τρόπου ζωής, εφόσον τα φάρμακα που 

διαφημίζονται περισσότερο είναι εκείνα  που έχουν δυνατότητα συχνής ή/και 

μεγάλης διάρκειας χρήσης από μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού (φάρμακα για 
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αντιμετώπιση ήπιων καταστάσεων π.χ. κρυολόγημα, αδυναμία κ.τ.λ. αλλά και 

των λεγόμενων lifestyle φαρμάκων) [Health Action International (HAI-Europe) 

December 2001]. Μάλιστα, η αγορά των lifestyle φαρμάκων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση καταστάσεων που δεν θεωρούνται 

ασθένειες όπως π.χ. η στυτική δυσλειτουργία, η φαλάκρα, το περιττό βάρος, το 

στρες κ.α. και στοχεύουν απλά στην αύξηση της ποιότητας της ζωής, θεωρείται 

εδώ και χρόνια ως το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο κομμάτι της φαρμακευτικής 

βιομηχανίας [Gianfrate F. 1999]. Η αύξηση της «φαρμακοποίησης» του 

φυσιολογικού τρόπου ζωής από τη χρήση lifestyle φαρμάκων έχει επιπλέον 

συμβάλλει στην αλλαγή της σχέσης ασθενούς-γιατρού και στην ανάδυση 

θεμάτων σχετικά με τα δικαιώματα αλλά και τα όρια του κοινού για αυτό-

διάγνωση και αυτό-ίαση [Flower R. 2004], ενώ τονίζεται η σημαντικότητα του 

ρόλου των επαγγελματιών στο χώρο της υγείας που οφείλουν να είναι σαφείς, 

σύμφωνοι και συνεπείς στα θέματα που περιλαμβάνει ο όρος «υγιής τρόπος 

ζωής» (healthy lifestyle) [Jackiewicz S et al 2005].  

 Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και αναφορές στη βιβλιογραφία σύμφωνα με τις 

οποίες γίνονται αποδεκτές όλες οι πιο πάνω απόψεις, αλλά τονίζεται ότι μπορεί 

να επιτευχθεί μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων και αντίστοιχα ελάττωση των 

αρνητικών στοιχείων που συνοδεύουν τη φαρμακευτική διαφήμιση εάν 

ισχυροποιηθεί η ακρίβεια, ορθότητα και καταλληλότητα της πληροφορίας που 

επικοινωνείται, εάν καλλιεργηθεί σωστά η ικανότητα των επαγγελματιών στο 

χώρο της υγείας να επικοινωνούν και συνδιαλέγονται με τον ασθενή αλλά και εάν 

ενθαρρυνθεί η εκτίμηση και εμπιστοσύνη του ασθενούς απέναντι στην γνώμη και 

τις εκτιμήσεις του ειδικού στον οποίο απευθύνεται για βοήθεια [Murray E et al, 

2003]. 

Παράλληλα, η άμεση προς τους καταναλωτές φαρμακευτική διαφήμιση έχει 

προκαλέσει σε όσους εμπλέκονται με το χώρο της υγείας αβεβαιότητα ως προς 

το ηθικό κομμάτι του θέματος. Στα πλαίσια, λοιπόν, της βιοηθικής είναι 

γενικότερα αποδεκτή η προσέγγιση της βασιζόμενης σε αρχές συμπεριφορά των 

επαγγελματιών στο χώρο της υγείας [Kerridge et al, 2009]. Η περισσότερο 
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αξιοσημείωτη προσέγγιση είναι αυτή των «τεσσάρων αρχών» [Beauchamp and 

Childress,  2009], η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι βασικές ηθικές αρχές: 

1. Σεβασμό στην αυτονομία του ασθενούς 

2. Ενέργειες προς το καλό του ασθενούς 

3. Αποφυγή βλαπτικών ενεργειών και  

4. Δικαιοσύνη  

Ισχυρά συνδεδεμένη με την άμεση φαρμακευτική διαφήμιση είναι η πρώτη 

αρχή που αφορά στην αυτονομία του ασθενούς, δηλαδή την δυνατότητα του να 

αποφασίζει για την υγεία του, αφού όμως έχει λάβει επαρκή και ορθή 

πληροφόρηση. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαίωμα του ασθενούς στην 

αυτονομία έχει χαρακτηρισθεί από τη σύγχρονη μοραλιστική φιλοσοφία ως 

«πρώτο μεταξύ ίσων» [Gillon, 2003]. 

Σαφές πάντως είναι, παρά τις διάφορες απόψεις που εκτίθενται στη 

βιβλιογραφία, το γεγονός ότι οι καταναλωτές, άσχετα με το αν έλκονται ή όχι από 

τη φαρμακευτική διαφήμιση, θέλουν να έχουν πρόσβαση σε υπεύθυνη, 

αξιόπιστη και αμερόληπτη πληροφόρηση [Hall, 2008 και Miller 2004]. 
 

Φαρμακευτική διαφήμιση στην Ε.Ε. 
Η απευθείας στον καταναλωτή διαφήμιση συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

είναι παράνομη στην Ε.Ε. καθώς και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες εκτός των 

Η.Π.Α. και της Νέας Ζηλανδίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαιτήσει από όλα τα 

κράτη-μέλη της την απαγόρευση της διαφήμισης των συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων, μέσω της ντιρεκτίβας 92/28/ΕΕ που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου του 

1992. Η νομοθεσία αυτή απαγορεύει όλων των ειδών την προώθηση 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο κοινό καθώς και τον δωρεάν δειγματισμό 

τους σε οποιονδήποτε άλλο εκτός των ιατρών που έχουν το δικαίωμα 

συνταγογράφησης. Η μόνη εξαίρεση που γίνεται στην ντιρεκτίβα αυτή (άρθρο 3) 

αφορά στην διαφήμιση εγκεκριμένων εκστρατειών εμβολιασμού. Η διαφήμιση 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων μπορεί να απευθύνεται μόνο σε γιατρούς και 

φαρμακοποιούς, αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι 

συνεχώς υπό έλεγχο. Στην εισαγωγή της, η Ε.Ε. αναφέρει ότι έχει ανάγκη από 
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επαγγελματίες υγείας που να χορηγούν και να εκτελούν συνταγές έχοντας 

πρόσβαση σε ουδέτερες και αντικειμενικές πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα 

φάρμακα και όχι βάσει των οικονομικών κινήτρων που τους δίνονται από τις 

διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αυτο-ρύθμιση (self-regulation) ασκείται μέσω της 

ABPI (Association of British Pharmaceutical Industry). Η ABPI ανέπτυξε ένα 

σχετικό κώδικα, έτσι ώστε να καλύπτονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος 

οι απαιτήσεις του Βρετανικού Νόμου αλλά και οι ηθικοί κανόνες που έχουν 

συνταχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Ο κώδικας αυτός, ο 

οποίος αναφέρεται ως Prescriptive Medicines Code of  Practice Authority, 

προωθεί ένα συνεχώς εκσυγχρονιζόμενο σύστημα για τη διατήρηση της 

ποιότητας της επικοινωνίας. Μέσω αυτού του κώδικα μπορεί να γίνει δικαστική 

δίωξη των εταιρειών που παραβιάζουν τους κανόνες επικοινωνίας αλλά και να 

απαιτηθεί από τις διάφορες εταιρείες η προσκόμιση του υλικού που 

χρησιμοποιούν για προ-έγκριση. Όλες οι εταιρείες οφείλουν να προσαρμόζονται 

στην όποια απόφαση έχει ληφθεί στα πλαίσια αυτού του κώδικα ή από τον Code 

of Practice Appeal Board. Αυτός ο Σύνδεσμος διοικείται από έναν ανεξάρτητο και 

νομικά καταρτισμένο πρόεδρο και περιλαμβάνει τρία ιατρικώς εκπαιδευμένα 

ανεξάρτητα μέλη, έναν ανεξάρτητο φαρμακοποιό και ένα ανεξάρτητο μέλος 

προερχόμενο από χώρο σχετικό με την προώθηση πληροφοριών γύρω από τα 

διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα. Τα υπόλοιπα μέλη του Συνδέσμου είναι οκτώ 

senior executives και τέσσερις medical directors από φαρμακευτικές εταιρείες 

[Palumbo FB and Mullins CD. 2002] .  

Στην Ελλάδα και βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)/83657, άρθρο 

109, παρ. 2β (ΦΕΚ Β59/2006), η διαφήμιση φαρμάκων προς το κοινό 

(τηλεοπτική, ραδιοφωνική, έντυπη, μέσω διαδικτύου) επιτρέπεται για τα μη 

συνταγογραφούμενα φάρμακα και πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής τρείς 

πληροφορίες: 

1. Την ονομασία του φαρμάκου και την κοινόχρηστη ονομασία όταν το 

φάρμακο περιλαμβάνει μία μόνο δραστική ουσία 

2. Τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλή χρήση του φαρμάκου 
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3. Ρητή και ευανάγνωστη προτροπή να διαβαστούν προσεκτικά οι οδηγίες 

που αναγράφονται στο εσώκλειστο φυλλάδιο ή στην εξωτερική 

συσκευασία, ανάλογα με την περίπτωση. 

Οι πληροφορίες που αφορούν στην καλή χρήση του φαρμάκου πρέπει να 

περιλαμβάνονται στη διαφήμιση και δεν καλύπτονται από την προτροπή 

ανάγνωσης των οδηγιών της συσκευασίας, όπως συχνά στην πράξη θεωρείται 

από τους διαφημίζοντες τα φαρμακευτικά προϊόντα. 

Στις απαραίτητες πληροφορίες για την καλή χρήση του φαρμάκου 

περιλαμβάνονται η κύρια ένδειξη και οι κύριοι περιορισμοί στη χορήγηση. Το 

ακριβές περιεχόμενο συναρτάται με τις συγκεκριμένες συνθήκες ασφαλούς 

χρήσης του εκάστοτε φαρμάκου. Όταν π.χ. μια ιατρική διάγνωση είναι 

απαραίτητη πριν την αυτοθεραπεία, ή όταν προϋπόθεση για την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι η συνεχής χρήση του φαρμάκου, οι εν 

λόγω συνθήκες θα πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια στο υλικό της 

διαφήμισης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 2 και 3 της ίδιας απόφασης, όλα τα 

στοιχεία της διαφήμισης ενός φαρμάκου πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του 

Προϊόντος. Η διαφήμιση ενός φαρμάκου πρέπει να προάγει την ορθολογιστική 

χρήση του φαρμάκου παρουσιάζοντάς το με τρόπο αντικειμενικό χωρίς να 

υπερβάλλονται οι ιδιότητές του και δεν πρέπει να είναι παραπλανητική. 

Η ίδια Υπουργική Απόφαση διευκρινίζει, ότι στις διαφημίσεις μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία 

(φράσεις ή εικόνες) που είναι δυνατόν: 

1. Να δώσουν στο κοινό την εντύπωση ότι πρόκειται μάλλον για 

θαυματουργή και αθώα καραμέλα και όχι για φάρμακο, όπως οι φράσεις: 

«το maximum αναλγητικό», «κάνει θαύματα», «ασφαλές και 

αποτελεσματικό», «δρα μόνο εκεί που πρέπει», «δρα στο κέντρο του 

πόνου» 

2. Να οδηγήσουν στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι ο ασθενής πρέπει να 

προσφύγει άμεσα στο διαφημιζόμενο φάρμακο για τη λύση του 
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προβλήματος, ενώ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία το εν λόγω 

φάρμακο δεν πρέπει να αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής 

3. Να αποδίδουν ανύπαρκτες φαρμακολογικές ιδιότητες στο διαφημιζόμενο 

φάρμακο (π.χ. ένα βλεννολυτικό σιρόπι δεν θα εμφανίζεται ως 

αντιβηχικό) ή να υπερβάλλουν τις φαρμακολογικές του ιδιότητες (π.χ. ένα 

βιταμινούχο φάρμακο το οποίο ενδείκνυται μόνο για την ανάκτηση των 

σωματικών δυνάμεων λόγω ανεπαρκούς σίτισης δεν θα παρουσιάζεται 

ως το κατάλληλο για την ανάκτηση των πνευματικών δυνάμεων και την 

αντιμετώπιση όλων των δυσκολιών της καθημερινότητας). 

 

Παρά του ότι όμως η απαγόρευση της διαφήμισης των 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων συνεχίζει να ισχύει στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεγάλες πιέσεις που ασκούνται από τη 

φαρμακοβιομηχανία σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάδοση χρήσης του 

Διαδικτύου και της ψηφιακής τηλεόρασης αλλά και την απαίτηση των 

καταναλωτών για πληροφόρηση έχουν οδηγήσει πολλούς στην πεποίθηση ότι η 

απευθείας στον καταναλωτή διαφήμιση φαρμάκων είναι κάτι που μοιραία, 

αναπόφευκτα θα ισχύσει σύντομα και στην Ευρώπη. 
 

Διερεύνηση της στάσης του καταναλωτή απέναντι στα διαφημιζόμενα 
φαρμακευτικά προϊόντα. 

Η φαρμακευτική διαφήμιση θεωρείται από διάφορες πηγές ως μια πολύ 

σημαντική και δυναμική διαδικασία προώθησης για την οποία έχει επενδυθεί 

χρόνος, κόπος, χρήματα προκειμένου να ταυτοποιηθεί τόσο το κοινό στο οποίο 

θα απευθυνθεί και το είδος της πληροφόρησης που αυτό χρειάζεται όσο και τα 

μέσα που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου στο τέλος ο καταναλωτής να 

κινητοποιηθεί προς μια απόφαση αγοράς [Mertens G., 1998]. Η υψηλή 

αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει η άμεση προς τους καταναλωτές 

διαφήμιση μιας διαθέσιμης θεραπείας μπορεί να απεικονισθεί για παράδειγμα 

στα αποτελέσματα που είχε η πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση αυτοκόλλητων 

επιθεμάτων νικοτίνης στην Αμερική το 1992 [Holmer A., 1999]. Σύμφωνα με την 
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Αμερικανική Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών η απόκριση του κοινού στη 

διαφήμιση ήταν τόσο μεγάλη που σε διάστημα λίγων μόνο εβδομάδων τα 

αποθέματα του προϊόντος στην αγορά είχαν εξαντληθεί.  Μια σειρά μελετών που 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως στις ΗΠΑ, όπου η διαφήμιση φαρμάκων δεν 

θεωρείται παράνομη, μπορεί να δώσει μια γενικότερη εικόνα για την στάση των 

καταναλωτών απέναντι στην άμεση προς αυτούς προώθηση φαρμακευτικών 

προϊόντων.  

Σύμφωνα με μία εξ αυτών [Lipton Ch, 1986], παρ’ όλο που ένα μεγάλο 

ποσοστό ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η επικοινωνία της πληροφορίας μπορεί 

να τους εξασφαλίσει καλύτερη ενημέρωση γύρω από τα φάρμακα, οι νεότεροι σε 

ηλικία, οι περισσότερο μορφωμένοι αλλά και όσοι ανήκαν σε υψηλότερων 

εισοδημάτων κοινωνικές ομάδες εξέφρασαν λιγότερο έντονα την ίδια άποψη.  

Η διερεύνηση του κατά πόσο οι καταναλωτές θυμούνται διαφημιστικά 

μηνύματα σχετικά με διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα άρα και τα ίδια τα 

προϊόντα, που αποτέλεσε αντικείμενο μιας άλλης μελέτης [Bell, Robert A. Et al 

1999], είχε ως αποτέλεσμα ο βαθμός αναγνωρισιμότητας των διαφόρων 

φαρμάκων από τους καταναλωτές να κυμαίνεται από 8-72%. Οι άνδρες 

καταναλωτές αναφέρθηκε ότι παρακολουθούν διαφημίσεις σε μικρότερο βαθμό 

από ότι οι γυναίκες. Τα διάφορα φάρμακα αποδείχθηκε ότι χαίρουν μεγαλύτερης 

αναγνωρισιμότητας από τους καταναλωτές που υπέφεραν από την ασθένεια 

στην οποία το καθένα απευθυνόταν και ο βαθμός θετικής στάσης απέναντι στα 

προϊόντα αύξανε σύμφωνα με την αύξηση του βαθμού αναγνωρισιμότητας. Το 

50% των ερωτηθέντων, εν συνεχεία, δήλωσαν ότι οι διαφημίσεις θα πρέπει να 

υποβάλλονται σε κρατικούς φορείς προκειμένου να λάβουν έγκριση πριν τη 

δημοσιοποίησή τους, το 43% αυτών εξέφρασαν την άποψη ότι μόνο τα 

απολύτως ασφαλή φάρμακα θα πρέπει να διαφημίζονται απευθείας στους 

καταναλωτές ενώ το 21% των ερωτηθέντων πίστευαν ότι μόνο τα υψηλής 

αποτελεσματικότητας φαρμακευτικά προϊόντα θα πρέπει να επικοινωνούνται 

μέσω των διαφημίσεων. Επιπρόσθετα, το 22% δήλωσαν ότι οι διαφημίσεις 

φαρμάκων των οποίων η δράση μπορεί να συνοδεύεται από σοβαρές 

παρενέργειες θα πρέπει απαγορεύονται δια νόμου. Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές 
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της συγκεκριμένης μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατ’ ουσίαν καμία 

από τις ως άνω εκπεφρασμένες πεποιθήσεις δεν ήταν πλήρως αληθής, εφόσον 

η θετική ή όχι στάση των καταναλωτών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

όπως η χρήση του προϊόντος, η κατάσταση της υγείας τους, η ποιότητα της 

κοινωνικής τους ασφάλειας, η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκαν κ.τ.λ. Για 

παράδειγμα μέλη εθνικών μειονοτήτων απεδείχθησαν να είναι σε μεγαλύτερο 

βαθμό λάθος πληροφορημένα από ότι οι λευκοί. Παρ’ όλα αυτά, από το σύνολο 

των ερωτηθέντων το ένα τρίτο εξ αυτών απευθύνθηκε σε γιατρό για περαιτέρω 

πληροφόρηση και το ένα πέμπτο αυτών ζήτησε συγκεκριμένη συνταγογράφηση. 

Επιπλέον, ασθενείς που πάσχουν από κατάθλιψη και έχουν δεχθεί ψυχολογική 

υποστήριξη φάνηκε να είναι λιγότερο τρωτοί απέναντι στη διαφήμιση 

ιδιοσκευασμάτων που τους αφορούν από ότι ένας τυπικός καταθλιπτικός 

ασθενής [Taylor LD, 2011]. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία 

αποδείχθηκε ότι οι άνθρωποι με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status θεωρούν τη 

διαφήμιση των φαρμάκων ως μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για ιατρικά 

θέματα και απευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από εκείνους με υψηλότερο 

status στον γιατρό τους για συνταγογράφηση των διαφημιζόμενων 

ιδιοσκευασμάτων [Chaar B and Lee J, 2011]. 

Παρόμοια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Alperstein και Peyrot 

αφορούσε το κατά πόσο μπορεί να επηρεασθεί η στάση και η συμπεριφορά των 

καταναλωτών από τη συνεχή έκθεση σε διαφημίσεις φαρμάκων, άρα από την 

αναγνωρισιμότητα που αποκτούν αυτά τα προϊόντα [Alperstein, Neil M., Peyrot, 

Mark, 1993]. Τα επί μέρους αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 70% των 

ερωτηθέντων πίστευε ότι οι διαφημίσεις μπορούν να βοηθήσουν στην 

επιμόρφωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα, ενώ το 28% δήλωσε ότι τα 

διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές 

και το 12% αυτών ότι μπορεί να εξασθενήσει η σχέση γιατρού-ασθενούς. 

Ταυτοποιήθηκαν δύο διαφορετικές ομάδες καταναλωτών που πιθανά 

ενημερώνονται από αυτού του είδους την επικοινωνία: 1) οι μορφωμένοι 

καταναλωτές και 2) οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των προϊόντων που 

διαφημίζονται. Οι ερωτηθέντες που ανήκαν σε υψηλότερα κοινωνικο-οικονομικά 
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στρώματα αποδείχθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό ενήμεροι των διαφημίσεων και 

στις πεποιθήσεις τους περιλαμβανόταν και η άποψη ότι ο γιατρός δεν μπορεί να 

είναι η μοναδική πηγή ενημέρωσης των τελικών χρηστών ή των καταναλωτών 

για τα διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης 

ήταν ότι όσο μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα αποκτά ένα φάρμακο τόσο αυξάνει η 

θετική στάση των καταναλωτών για αυτό και η αναγνωρισιμότητα αυξάνει με τη 

συνεχή έκθεση του προϊόντος μέσω των διαφημίσεων. 

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και μια πρόσφατη μελέτη, η οποία αφορά 

στην διαφήμιση του εμβολίου κατά του HPV (Human Pappilomavirus) γνωστό με 

την εμπορική ονομασία Gardasil, το οποίο υποστηρίζεται ότι μπορεί να 

προφυλάξει από την εμφάνιση καρκίνου της μήτρας. Σκοπός αυτής της μελέτης 

ήταν να αποσαφηνιστεί η πηγή πληροφόρησης των νεαρών γυναικών που 

έλαβαν μέρος σε αυτή, καθώς και το κατά πόσο η πηγή αυτή επηρέασε τη 

απόφασή τους να συναινέσουν ή να απορρίψουν τον πιθανό εμβολιασμό τους. 

Πηγή πληροφόρησης αποδείχθηκε να είναι η διαφημιστική καμπάνια της 

εταιρείας που κατέχει το προϊόν, αλλά η τελική τους απόφαση διαμορφώθηκε 

μετά από τις συμβουλές ιατρών ή των μητέρων των κοριτσιών. [Grantham S et 

al, 2001].  

Η αναγνωρισιμότητα που αποκτά ένα φαρμακευτικό προϊόν μέσω της 

διαφήμισής του και η επίδραση αυτού του χαρακτηριστικού στη στάση του 

καταναλωτή αποτέλεσε το αντικείμενο μιας άλλης μελέτης που έγινε από την 

Myers και τους συνεργάτες της για το Viagra [Myers SD, 2011]. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης ενισχύουν την άποψη ότι υπάρχει μια σημαντικά 

ισχυρή σχέση μεταξύ της ενημέρωσης και της αγοράς ενός φαρμακευτικού 

προϊόντος. Η οικειότητα που αποκτά το καταναλωτικό κοινό με το άμεσα προς 

αυτό διαφημιζόμενο φαρμακευτικό προϊόν σχετίζεται θετικά με την πιθανότητα 

αγοράς αυτού, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα την προτροπή που δέχονται οι 

ασθενείς να αναζητήσουν ιατρικές συμβουλές και να συζητήσουν τα προβλήματά 

τους. 

Μια παλαιότερη μελέτη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των τηλεθεατών 

(τόσο γιατροί όσο και καταναλωτές) ενός τηλεοπτικού καναλιού στην Αμερική το 
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οποίο πρόβαλε διαφημίσεις φαρμάκων κατά τη διάρκεια δημοφιλών εκπομπών 

που απευθυνόταν σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η απευθείας στους καταναλωτές διαφήμιση αποτελεί θετική 

εξέλιξη. Το 95% των ερωτηθέντων που δεν ανήκαν στην ομάδα των 

επαγγελματιών υγείας δήλωσε ότι οι διαφημίσεις μπορούν να ενημερώσουν το 

καταναλωτικό κοινό γύρω από την ύπαρξη χρήσιμων και αποτελεσματικών 

θεραπειών  [Rockwell, T. 1986].    

Όσον αφορά την διάθεση των καταναλωτών να συζητούν με το γιατρό τους 

σχετικά με τα φάρμακα που τους προτείνονται μέσω των διαφημίσεων μια άλλη 

μελέτη [Weissman JS, et al, 2003] έδειξε ότι το 35% των ερωτηθέντων 

καταναλώνουν χρόνο από την επίσκεψη στον γιατρό τους για να ζητήσουν 

περαιτέρω πληροφόρηση, αν και ποσοστό μεγαλύτερο του μισού παραδέχθηκαν 

ότι τελικά η συνταγογράφηση που έλαβαν δεν περιελάμβανε τα προς συζήτηση 

φάρμακα. Οι συγγραφείς της εν λόγω μελέτης συμπληρώνουν επίσης ότι παρά 

την ανησυχία για τις αρνητικές επιδράσεις της απευθείας στους καταναλωτές 

φαρμακευτικής διαφήμισης δεν διαπίστωσαν διαφορές στις επιπτώσεις που 

υφίστανται οι ασθενείς που λαμβάνουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα συγκριτικά με 

εκείνους που χρησιμοποιούν άλλα συνταγογραφούμενα φάρμακα. 

Σχετικές μελέτες, όμως, πραγματοποιήθηκαν και σε άλλους χώρους εκτός 

αυτού των καταναλωτών όπως π.χ. στο χώρο των γιατρών ή άλλων ειδικοτήτων 

σχετικών με το φάρμακο όπως φαρμακοποιοί, μέλη φαρμακευτικής βιομηχανίας 

κ.τ.λ. 

Η Mintzes και οι συνεργάτες της [Mintzes B. 2001] πραγματοποίησαν μία 

μελέτη σχετικά με την αξία της απευθείας στους καταναλωτές διαφήμισης 

φαρμάκων, μεταξύ διαφόρων ειδικών για το φάρμακο που προέρχονταν από τον 

Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τις Η.Π.Α., όπου η φαρμακευτική διαφήμιση δεν 

απαγορεύεται. Στους ειδικούς αυτούς συμπεριελήφθησαν εργαζόμενοι σε 

διάφορους οργανισμούς υγείας, κρατικούς και μη κρατικούς φορείς υγείας, στη 

φαρμακοβιομηχανία αλλά και στα μέσα ενημέρωσης και το χώρο των 

διαφημιστικών εταιρειών. Όσοι προέρχονταν από την φαρμακευτική αλλά και τη 

διαφημιστική βιομηχανία παρουσίασαν υπερβολικά θετική στάση, οι 
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εκπρόσωποι ομάδων ασθενών ήταν λιγότερο ενθουσιώδεις ενώ οι υπόλοιποι 

ειδικοί εξέφρασαν αρνητική άποψη για αυτού του είδους τη διαφήμιση. Οι 

περισσότεροι των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι η ποιότητα της πληροφορίας 

που προσφέρεται στον καταναλωτή μέσω των διαφημίσεων είναι χαμηλού 

επιπέδου. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η διαφήμιση μπορεί να έχει αρνητικά 

αποτελέσματα για την καταλληλότητα της χρήσης των φαρμάκων από τους 

καταναλωτές αλλά και στην αύξηση του κόστους της υγείας.  

Μία άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1996 [Amonkar M Lively, BT 

1996] είχε ως αντικείμενο την μελέτη της στάσης των φαρμακοποιών απέναντι 

στην φαρμακευτική διαφήμιση που ως στόχο έχει τον τελικό χρήστη ή τον 

καταναλωτή. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 42% των 

ερωτηθέντων πίστευαν ότι αυτού του τύπου η διαφήμιση δεν είναι ευεργετική για 

τον καταναλωτή, Παρά του ότι το 75% αυτών εξέφρασε την άποψη ότι η 

διαφήμιση μπορεί να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το είδος των θεραπειών 

που υπάρχουν για τη αντιμετώπιση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων και 

ένα ποσοστό αυτών (32%) ότι πιθανά συμβάλλει στη βελτίωση της σχέσης 

φαρμακοποιού-ασθενούς, οι περισσότεροι εκ των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αποτελούν κατάλληλο μέσο για την 

ισορροπημένη πληροφόρηση των ασθενών, ότι οι διαφημίσεις θα πρέπει αρχικά 

να παρακολουθούνται και να εγκρίνονται από ένα ανεξάρτητο πάνελ ειδικών στο 

χώρο ενώ η συνεχής διαφήμιση σίγουρα θα ωθήσει μερίδα καταναλωτών να 

πιέσουν τον γιατρό τους προς συγκεκριμένη συνταγογραφία. 

Η πλειοψηφία δε των ιατρών αντιτίθεται στην απευθείας διαφήμιση 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων στους καταναλωτές όπως φάνηκε από σειρά 

άλλων ερευνών [1. Lipsky MS Taylor CA., 1997  2. Cutrer C Plei, A 1991, 3. 

Petroshius S et al 1995]. Στα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν αναφέρθηκε ότι οι 

καταναλωτές αρκετές φορές πιέζουν τον γιατρό τους να συνταγογραφήσει 

συγκεκριμένα διαφημιζόμενα φάρμακα και η ζήτηση σε φάρμακα ή πληροφορίες 

σχετικά με αυτά παρουσιάζουν αυξητική τάση γεγονός που διαπιστώθηκε και 

από μελέτες που έγιναν για ασθενείς με προβλήματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν 

να αντιμετωπισθούν με τα προϊόντα για τα οποία ο γιατρός δέχθηκε σχετική 
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πίεση [Harth W et al, 2002]. Η γενικότερη άποψη πάντως των γιατρών ήταν ότι 

οι διαφημίσεις δεν οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση της υγείας από πλευράς των 

καταναλωτών και κατ’ ουσίαν αυτές οι πληροφορίες που δέχονται οι ασθενείς 

συμβάλλουν στη δημιουργία σύγχυσης σχετικά με τη θεραπείες παρά σε 

ισορροπημένη πληροφόρηση. Η σημαντική σχέση που έχει καταγραφεί ανάμεσα 

στην αύξηση της συνταγογράφησης και τη χρήση φαρμάκων με την 

φαρμακευτική διαφήμιση μπορεί πιθανά να αποδοθεί στην υποχωρητικότητα 

των γιατρών απέναντι στις απαιτήσεις των ασθενών, ενώ εύλογη παραμένει και 

η θεώρηση της ιδιαίτερης έλξης που έχει η διαφήμιση σε εκείνους τους ασθενείς 

που ρέπουν προς την πολυφαρμακία [Dieringer NJ, 2001]. 

Από όλα τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η διαφήμιση μπορεί να προκαλέσει 

τη θετική στάση του καταναλωτικού κοινού απέναντι στα διάφορα φαρμακευτικά 

προϊόντα μέσω της αναγνωρισιμότητας που επιτυγχάνεται. Η φαινομενικά θετική 

αυτή στάση όμως μπορεί να είναι και αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο 

τέθηκαν τα διάφορα ερωτήματα στο δείγμα των ερωτηθέντων κάθε φορά. Οι 

κοινωνικές και μορφωτικές διαφορές μεταξύ των ερωτηθέντων φαίνεται επίσης 

να επηρεάζει σημαντικά την αποδοχή των διαφημίσεων και των προϊόντων από 

τους καταναλωτές, όπως πιθανά επίσης και η σχέση που έχει ο κάθε ένας από 

αυτούς με τη χρήση των φαρμάκων.  

Η πλειοψηφία των ερευνών και άρθρων που συναντώνται στη 

βιβλιογραφία, μέρος των οποίων αποτελούν και τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, 

αφορούν τη διαφήμιση και προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, εκτός του ότι 

αριθμητικώς υπερτερούν των μη συνταγογραφούμενων, χρησιμοποιούνται 

γενικότερα για την αντιμετώπιση σοβαρότερων παθολογικών καταστάσεων, 

έχουν μεγαλύτερη τοξικότητα και λιγότερο κατανοητό προφίλ κινδύνου και 

ωφέλειας, με αποτέλεσμα να υφίστανται περισσότεροι κίνδυνοι για τη δημόσια 

υγεία. Παρ’ όλα αυτά όμως, είναι άμεσα κατανοητό και κοινά αποδεκτό ότι τα ίδια 

ερωτηματικά και οι ίδιες ανησυχίες, άσχετα του βαθμού επικινδυνότητας ή 

επείγοντος, αλλά και παρόμοια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προκύπτουν 



 42 

όταν αντικείμενο μελέτης είναι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Άλλωστε, ας 

μην ξεχνάμε ότι τα όρια διάκρισης μεταξύ συνταγογραφούμενων και μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων είναι δυσδιάκριτα από τη στιγμή που δεν 

υπάρχει καν λίστα μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, και σε μία συνταγή 

γιατρού μπορεί να συναντήσει κανείς τόσο μια εξειδικευμένη θεραπεία για την 

αντιμετώπιση π.χ. του καρκίνου ή της νεφρικής ανεπάρκειας όσο και ένα κοινό 

παυσίπονο. Από την άλλη, η αυτο-ίαση, στην οποία περιλαμβάνεται και η 

επιλογή φαρμάκων, αποτελεί ένα κοινό στον καθημερινό χώρο όλων μας 

φαινόμενο ειδικά όταν πρόκειται για ήπιες παθολογικές καταστάσεις όπως π.χ. 

πονοκέφαλος, κρυολόγημα, βήχας, μυοσκελετικοί πόνοι, στομαχικές ή εντερικές 

διαταραχές, δερματικές παθήσεις, μικροτραυματισμοί κ.τ.λ. Η χρήση όμως 

οποιουδήποτε φαρμάκου, όσο κοινό και γνωστό να θεωρείται δεν στερείται 

παράπλευρων δράσεων με αποτέλεσμα και εδώ να υπάρχουν κίνδυνοι για την 

υγεία των καταναλωτών (ειδικά εάν αναλογισθεί κάποιος ότι το σύνολο του 

πληθυσμού που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει είναι πολύ μεγάλο και 

περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις ηλικίες και τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα). Οι 

φαρμακευτικές διαφημίσεις, κάτω από αυτό το πρίσμα, πρέπει να κριθούν με τον 

ίδιο τρόπο που εξετάζονται και για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα εφόσον και 

σε αυτή την περίπτωση οφείλουν να επικοινωνούν ορθά τις σχετικές 

πληροφορίες προκειμένου να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία ως αγαθό πρώτα 

από όλα αλλά και η δημόσια οικονομία εφόσον η αυξημένη, άσκοπη ή 

λανθασμένη χρήση φαρμάκων οδηγεί σε αυξημένο κόστος της υγείας τόσο για 

τους καταναλωτές όσο και για το κράτος (π.χ. αυξημένες ανάγκες νοσηλείας από 

εμφάνιση παρενεργειών μετά από κακή χρήση φαρμάκων, αύξηση επισκέψεων 

στο γιατρό, αυξημένος αριθμός εξετάσεων κ.τ.λ.). 

Παρ’ όλα αυτά, τα ρυθμιστικά μέτρα  που αφορούν την προώθηση των 

φαρμάκων τα οποία νόμιμα μπορεί ο καταναλωτής να αγοράσει χωρίς συνταγή 

γιατρού, ΜΣΦ (OTC), είναι λιγότερα, συγκριτικά με εκείνα για τα 

συνταγογραφούμενα. Διαφημίσεις των οποίων το σλόγκαν είναι: “κλινικά 

αποδεδειγμένο”, “έξτρα δύναμη”, “η μέγιστη δύναμη”, “24ωρη ανακούφιση”, ή 

“τίποτε δεν είναι καλύτερο” θεωρούνται σήμερα πολύ συνηθισμένες.  Η ιδέα του 
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ότι τα φάρμακα μπορούν να είναι εξίσου βλαβερά όσο και ωφέλιμα 

παρακάμπτεται. Τα ΜΣΦ, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, δεν είναι ελεύθερα 

παρενεργειών και κινδύνων άσχετα των εντυπώσεων που οι σχετικές 

διαφημίσεις μπορούν να δημιουργήσουν. Επιπλέον, η αναμενόμενη μέσω της 

διαφήμισης ισχύς δράσης συχνά δεν πετυχαίνεται μετά τη χρήση τους και η 

απαραίτητη διευκρίνηση της ύπαρξης ορίων αποτελεσματικότητας από τη χρήση 

τους απουσιάζει προκλητικά από τα διάφορα διαφημιστικά μηνύματα.  

Ο εκπρόσωπος των κατασκευαστών ΜΣΦ, Dr Reinstein, είχε εκφράσει 

την αντίθεσή του στην ύπαρξη ανάγκης για αναφορά των διαφόρων κινδύνων 

από τη χρήση των φαρμάκων στις σχετικές διαφημίσεις, κατά τη συνεδρίαση του 

World Health Assembly το 1994. Όπως δήλωσε : “η λεπτομερής πληροφόρηση 

σε μια διαφήμιση απλά ελαττώνει την αποτελεσματικότητα του κυρίως 

μηνύματος το οποίο είναι: το όνομα του προϊόντος, για το τι θα μπορούσε αυτό 

να χρησιμοποιηθεί, και μια σύντομη πρόσκληση για ανάγνωση του φύλλου 

οδηγιών”. [Reinstein J. World Federation of Proprietary Medicine Manufacturers. 

In Report of the 1994 World Health Assembly. WHO; A47/A/SR/6:11.] Παρ’ όλα 

αυτά, στις δηλώσεις του αυτές παρέλειψε να αναφέρει ότι οι καταναλωτές 

γενικότερα είναι “υποχρεωμένοι” να αγοράσουν το φάρμακο πριν μπορέσουν να 

ανοίξουν τη συσκευασία του και να διαβάσουν το φύλλο οδηγιών. Μάλιστα, μία 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Ενώσεων 

Καταναλωτών το 1994 (International Organisation of Consumers’ Unions) στην 

οποία μελετήθηκαν 238 διαφημίσεις ΜΣΦ σε 11 βιομηχανοποιημένες χώρες, 

βρέθηκε ότι οι περισσότερες από τις διαφημίσεις δεν συμμορφωνόταν με τους 

σχετικούς κανονισμούς που έχει θέσει η WHO Ethical Criteria, και τα τρία 

τέταρτα περίπου αυτών δεν έκαναν αναφορά σε αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες 

και προειδοποιήσεις [Kaldeway H. 1994].  
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Σ Κ Ο Π Ο Σ   Π Α Ρ Ο Υ Σ Α Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 
Η παρούσα εργασία αφορά στην ποιοτική διερεύνηση της σχέσης που τα 

τελευταία χρόνια επιδιώκουν οι φαρμακευτικές εταιρείες να αναπτύξουν με το 

αγοραστικό κοινό στη χώρα μας μέσω της άμεσης διαφήμισης των προϊόντων 

τους στον έντυπο τύπο.  

Ο σχεδιασμός της μελέτης βασίσθηκε σε μια σειρά δεδομένων που 

συλλέχθηκαν από την παγκόσμια βιβλιογραφία αναφορικά με την φαρμακευτική 

διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό, την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων αυτής στη στάση των καταναλωτών, και τις δυνατότητες που 

πιθανά έχει για αποτελεσματική επικοινωνία των διαφημιζόμενων προϊόντων. 

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της μελέτης αυτής είναι: 

 Να διερευνήσει το βαθμό κατανόησης των φαρμακευτικών διαφημίσεων 

και κατ’ επέκταση των πληροφοριών που αυτές επικοινωνούν από το 

καταναλωτικό κοινό στη χώρα μας 

 Να εξετάσει τη δυνατότητα της φαρμακευτικής διαφήμισης να προκαλέσει 

συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, στους πιθανούς καταναλωτές ή/και 

τελικούς χρήστες των ιδιοσκευασμάτων που προβάλλουν, γεγονός που 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητά της και 

 Να αξιολογηθεί γενικότερα η στάση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού, 

μέσα από την άμεση σύγκριση της απόκρισης του με αυτή μιας ομάδας 

«ειδικών» στο φάρμακο, στη χρήση και τις τεχνικές προώθησής του. 

Για το σκοπό αυτό, ως target group για τη μελέτη συγκροτήθηκε μια ομάδα 

από 42 άνδρες και γυναίκες διάφορων ηλικιών, μόρφωσης, κοινωνικής θέσης και 

επαγγελματικής απασχόλησης, που όμως δεν είχαν καμία σχέση, επαγγελματική 

ή γνωσιολογική με το φάρμακο και το περιβάλλον αυτού. Η ομάδα αναφοράς ή 

όπως αναφέρεται στο παρόν κείμενο η ομάδα των «ειδικών» απαρτίσθηκε από 6 

επιστήμονες φαρμακοποιούς εκ των οποίων οι 2 είναι μέλη ΔΕΠ της 

Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, 2 εργάζονται σε φαρμακεία 

ανοιχτά στο κοινό, ενώ οι άλλοι 2 είναι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί. 
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Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

 
Γενικά 

Για τη διεξαγωγή της μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν διαφημίσεις 10 

διαφορετικών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Οι συγκεκριμένες διαφημίσεις 

επιλέχθηκαν μεταξύ άλλων μετά από αναζήτηση σε περιοδικά ευρείας 

κυκλοφορίας, η ημερομηνία έκδοσης των οποίων κάλυπτε χρονικό διάστημα 3 

περίπου μηνών. Η επιλογή τους βασίσθηκε τόσο στη συχνότητα εμφάνισης τους, 

όσο και στο είδος του ιδιοσκευάσματος που προωθούν.  

Πιο συγκεκριμένα, το πλήθος των 10 αυτών διαφημιστικών καταχωρήσεων 

αφορούν σε σχετικά γνωστά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, τα οποία 

προωθούνται για την ανακούφιση ή αντιμετώπιση κοινών παθολογικών 

καταστάσεων, γνωστών ή/και κατανοητών χωρίς την ύπαρξη ανάγκης 

διευκρινίσεων για την πλειοψηφία του αγοραστικού κοινού. Η ομάδα των 10 

αυτών διαφημίσεων μπορεί να διαιρεθεί σε 5 υποομάδες, κάθε μία εκ των 

οποίων αφορά σε ιδιοσκευάσματα της ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας. Ο 

σχεδιασμός αυτός έγινε προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα 

διαφοροποίησης απόκρισης του κοινού στις διαφορετικές φαρμακολογικές 

κατηγορίες αλλά και για πιθανή σύγκριση των αποτελεσμάτων που θα 

προέκυπταν ανά κατηγορία φαρμάκων ή/και μεταξύ αυτών της ίδιας υποομάδας. 

Όσον αφορά δε, στη συχνότητα εμφάνισης των διαφημίσεων στον περιοδικό 

τύπο, αποφασίσαμε να επιλέξουμε εκείνες με τη μεγαλύτερη σχετικά συχνότητα 

εμφάνισης. 

 

Αποτέλεσμα του ως άνω σχεδιασμού ήταν να μετέχουν στην παρούσα μελέτη, 

οι έντυπες διαφημίσεις των κάτωθι ιδιοσκευασμάτων (αντίγραφα των οποίων 

δίνονται στο Παράρτημα του παρόντος): 

1. PROTALGON (αναλγητικό- αντιπυρετικό φάρμακο) 

2. ΑΣΠΙΡΙΝΗ (αναλγητικό-αντιπυρετικό φάρμακο) 

3. VITAL (συμπλήρωμα διατροφής) 
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4. PHARMATON GERIATRIC (συμπλήρωμα διατροφής) 

5. EX-LAX (ηπακτικό) 

6. DULCOLAX (ηπακτικό) 

7. NEXIUM (κατά του έλκους του στομάχου) 

8. PARIET (κατά του έλκους του στομάχου) 

9.  BISOLVON (ρευστοποίηση βρογχικών εκκρίσεων) και 

10. TUCLASE/PULMOCLASE (ρευστοποίηση βρογχικών εκκρίσεων). 

 
 
Πειραματική διαδικασία 

Για τη διεξαγωγή της μελέτης σχεδιάσθηκε το ερωτηματολόγιο που φαίνεται 

στην εικόνα που ακολουθεί στο τέλος της παρούσας ενότητας. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό δόθηκε προς συμπλήρωση στις δύο ομάδες που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω μαζί με έγχρωμα φωτοαντίγραφα των έντυπων 

διαφημίσεων, και σχεδιάσθηκε έτσι ώστε να μην είναι κουραστικό για τους 

μετέχοντες, ενώ παράλληλα να είναι δυνατή η συλλογή όλων των δεδομένων 

που χρειαζόμασταν σε μόλις μία σελίδα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο ερωτηματολόγιο καταχωρήσαμε δέκα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, ως προς τα οποία ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να 

αξιολογήσουν τις διαφημιστικές αυτές καταχωρήσεις, τονίζοντάς τους 

παράλληλα ότι η αξιολόγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο στην εκάστοτε 

διαφήμιση και όχι στο ιδιοσκεύασμα που επικοινωνούν. 

Τα χαρακτηριστικά για τα οποία ζητήσαμε αξιολόγηση είναι τα κάτωθι: 

1. ΕΜΦΑΣΗ 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

3. ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 

4. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 

5. ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

6. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

7. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

8. ΠΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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9. ΠΡΟΤΡΟΠΗ 

10. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

Η αξιολόγηση έγινε βάσει της αριθμητικής κλίμακας από το 1 έως και το 7 και 

στο ερωτηματολόγιο, στη στήλη του εκάστοτε χαρακτηριστικού, δόθηκε 

εγγράφως η ερμηνεία των δύο ορίων της κλίμακας προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι ερωτηθέντες στην απόδοση βαθμολογίας και να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος λήψης παραπλανητικών αποτελεσμάτων λόγω 

αδυναμίας κατανόησης  των ζητούμενων από τα μέλη των target group που 

απευθυνθήκαμε. Ταυτόχρονα, και για τους ίδιους λόγους, στην δεξιά πλευρά του 

ερωτηματολογίου δόθηκαν επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνεία του 

βαθμού που πιθανά θα επιλεγόταν, ξεκινώντας από τον χαρακτηρισμό 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ για το 1 και καταλήγοντας στο ΑΡΙΣΤΟ για το 7. Θεωρήσαμε ότι 

αυτή η κατάταξη θα αποτελούσε ένα ακόμη «εργαλείο» για  την σωστή 

βαθμολόγηση των περισσότερων από τα ως άνω χαρακτηριστικά (εκτός δηλ. της 

έμφασης και του συναισθήματος όπου εκεί ζητήθηκε η γνώμη τους για το κατά 

πόσο η διαφήμιση δίνει έμφαση στο θεραπευτικό όφελος και στο αν μπορεί να 

προκαλέσει σιγουριά για την πιθανή χρήση του, αντίστοιχα). Η στήλη της 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ διαιρέθηκε σε 10 επιμέρους υποστήλες, (τόσες δηλαδή όσες και 

οι υπό μελέτη διαφημίσεις), στην κορυφή των οποίων αναγράφεται ο αριθμός με 

τον οποίο κατατάχθηκε στο επισυναπτόμενο φάκελο που συνόδευε το 

ερωτηματολόγιο η εκάστοτε διαφήμιση. 

Τελικά, συλλέχθηκαν 42000 σημεία δεδομένων (42*10*10) από τους 

ερωτώμενους και 600 (6*10*10) από τους ειδικούς. Τα δεδομένα αυτά 

αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (ν 11.5). 
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Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η 

Στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν δίνονται περιγραφικά τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους καταναλωτές και τους ειδικούς αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 1: Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης των Ερωτηματολογίων που 

συμπληρώθηκαν από  τους καταναλωτές. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ Πλήθος 
Ελάχιστη 

τιμή 
Μέγιστη 

τιμή 
Μέση 
τιμή 

Std. 
Deviation 

ALGON 

Έμφαση 42 4 7 6,00 ,826 

Πληροφορία 42 1 7 5,43 1,434 

Ομοιότητα 42 2 7 5,24 1,078 

Συναίσθημα 42 2 7 5,83 1,034 

Σαφήνεια 42 4 7 6,12 ,889 

Ενδιαφέρον 42 3 7 5,55 ,861 

Πληρότητα 42 1 7 5,79 1,240 

Πειστικότητα 42 4 7 5,86 ,647 

Προτροπή 42 4 7 5,74 ,857 

Ποιότητα 42 4 7 5,55 ,803 

ASPIRINE 

Έμφαση 42 1 7 4,24 1,998 

Πληροφορία 42 1 7 3,60 2,025 

Ομοιότητα 42 1 7 4,71 1,729 

Συναίσθημα 42 1 7 4,38 1,622 

Σαφήνεια 42 1 7 3,95 1,912 

Ενδιαφέρον 42 1 7 4,24 1,872 

Πληρότητα 42 1 7 3,76 2,034 

Πειστικότητα 42 1 7 4,19 1,851 

Προτροπή 42 1 7 4,29 1,729 

Ποιότητα 42 1 7 4,76 1,605 
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VITAL 

Έμφαση 42 1 7 4,62 1,513 

Πληροφορία 42 2 7 5,05 1,396 

Ομοιότητα 42 1 7 4,57 1,451 

Συναίσθημα 42 1 6 4,57 1,309 

Σαφήνεια 42 1 7 4,81 1,685 

Ενδιαφέρον 42 1 7 4,26 1,531 

Πληρότητα 42 2 7 4,64 1,479 

Πειστικότητα 42 1 7 4,40 1,363 

Προτροπή 42 2 7 4,50 1,330 

Ποιότητα 42 3 7 4,57 1,213 

PHARMATON 

Έμφαση 42 1 7 5,17 1,430 

Πληροφορία 42 2 7 5,12 1,329 

Ομοιότητα 42 2 7 4,98 1,352 

Συναίσθημα 42 2 7 5,10 1,445 

Σαφήνεια 42 1 7 5,02 1,473 

Ενδιαφέρον 42 1 7 4,86 1,389 

Πληρότητα 42 2 7 4,69 1,316 

Πειστικότητα 42 3 7 4,90 1,394 

Προτροπή 42 2 7 4,88 1,549 

Ποιότητα 42 3 7 4,86 1,221 

EX-LAX 

Έμφαση 42 3 7 5,79 1,094 

Πληροφορία 42 2 7 5,57 1,328 

Ομοιότητα 42 2 7 5,00 1,269 

Συναίσθημα 42 2 7 5,36 1,186 

Σαφήνεια 42 2 7 5,43 1,417 

Ενδιαφέρον 42 1 7 5,29 1,486 

Πληρότητα 42 3 7 5,45 1,310 

Πειστικότητα 42 1 7 5,36 1,462 

Προτροπή 42 3 7 5,43 1,107 

Ποιότητα 42 2 7 5,24 1,284 
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DULCOLAX 

Έμφαση 42 1 7 5,24 1,428 

Πληροφορία 42 1 7 4,95 1,561 

Ομοιότητα 42 2 7 5,36 1,303 

Συναίσθημα 42 2 7 5,02 1,239 

Σαφήνεια 42 2 7 5,17 1,342 

Ενδιαφέρον 42 3 7 4,90 1,122 

Πληρότητα 42 1 7 4,74 1,308 

Πειστικότητα 42 1 7 5,05 1,413 

Προτροπή 42 3 7 5,05 1,125 

Ποιότητα 42 2 7 4,95 1,125 

NEXIUM 

Έμφαση 42 1 7 3,36 1,590 

Πληροφορία 42 1 6 2,71 1,503 

Ομοιότητα 42 1 7 4,57 1,655 

Συναίσθημα 42 1 7 3,57 1,579 

Σαφήνεια 42 1 7 2,62 1,592 

Ενδιαφέρον 42 1 6 3,21 1,507 

Πληρότητα 42 1 6 2,81 1,383 

Πειστικότητα 42 1 6 2,86 1,317 

Προτροπή 42 1 7 3,05 1,413 

Ποιότητα 42 1 7 3,26 1,432 

PARIET 

Έμφαση 42 2 7 4,19 1,469 

Πληροφορία 42 1 7 4,21 1,945 

Ομοιότητα 42 2 6 4,52 1,366 

Συναίσθημα 42 1 7 4,36 1,358 

Σαφήνεια 42 1 7 3,95 1,794 

Ενδιαφέρον 42 1 7 3,81 1,685 

Πληρότητα 42 1 7 4,07 1,731 

Πειστικότητα 42 1 7 3,74 1,668 

Προτροπή 42 1 7 3,90 1,694 

Ποιότητα 42 1 7 4,02 1,569 
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BISOLVON 

Έμφαση 42 1 7 5,79 1,371 

Πληροφορία 42 1 7 5,45 1,329 

Ομοιότητα 42 1 7 4,83 1,497 

Συναίσθημα 42 1 7 5,38 1,378 

Σαφήνεια 42 2 7 5,71 1,195 

Ενδιαφέρον 42 1 7 5,12 1,292 

Πληρότητα 42 2 7 5,14 1,424 

Πειστικότητα 42 2 7 5,36 1,322 

Προτροπή 42 2 7 5,45 1,253 

Ποιότητα 42 2 7 5,14 1,424 

TUCLASE 

Έμφαση 42 2 7 5,40 1,449 

Πληροφορία 42 1 7 5,31 1,703 

Ομοιότητα 42 2 7 5,38 1,447 

Συναίσθημα 42 2 7 5,14 1,507 

Σαφήνεια 42 2 7 5,45 1,435 

Ενδιαφέρον 42 1 7 5,05 1,681 

Πληρότητα 42 1 7 5,29 1,612 

Πειστικότητα 42 2 7 5,19 1,596 

Προτροπή 42 2 7 5,00 1,562 

Ποιότητα 42 2 7 5,21 1,406 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Έμφαση 42 32 61 49,79 6,194 

Πληροφορία 42 22 61 47,40 8,665 

Ομοιότητα 42 34 63 49,17 7,177 

Συναίσθημα 42 30 61 48,71 6,634 

Σαφήνεια 42 30 62 48,24 7,631 

Ενδιαφέρον 42 31 61 46,29 7,718 

Πληρότητα 42 24 59 46,38 8,577 

Πειστικότητα 42 28 61 46,90 8,398 

Προτροπή 42 33 59 47,29 7,171 

Ποιότητα 42 33 61 47,57 7,686 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης των Ερωτηματολογίων που 

συμπληρώθηκαν από  τους ειδικούς. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ Πλήθος 
Ελάχιστη 

τιμή 
Μέγιστη 

τιμή 
Μέση 
τιμή 

Std. 
Deviation 

ALGON 

Έμφαση 6 5 6 5,33 ,516 

Πληροφορία 6 5 6 5,50 ,548 

Ομοιότητα 6 5 6 5,17 ,408 

Συναίσθημα 6 5 6 5,17 ,408 

Σαφήνεια 6 6 7 6,33 ,516 

Ενδιαφέρον 6 5 6 5,67 ,516 

Πληρότητα 6 5 6 5,67 ,516 

Πειστικότητα 6 5 6 5,33 ,516 

Προτροπή 6 4 6 4,83 ,983 

Ποιότητα 6 5 6 5,83 ,408 

ASPIRINE 

Έμφαση 6 2 4 2,67 ,816 

Πληροφορία 6 2 4 3,00 ,894 

Ομοιότητα 6 2 3 2,33 ,516 

Συναίσθημα 6 1 4 2,67 1,211 

Σαφήνεια 6 2 3 2,67 ,516 

Ενδιαφέρον 6 2 3 2,67 ,516 

Πληρότητα 6 3 4 3,33 ,516 

Πειστικότητα 6 3 4 3,33 ,516 

Προτροπή 6 2 4 3,17 ,753 

Ποιότητα 6 3 4 3,67 ,516 

VITAL 

Έμφαση 6 4 6 5,17 ,753 

Πληροφορία 6 4 6 5,33 ,816 

Ομοιότητα 6 3 5 4,17 ,753 

Συναίσθημα 6 3 5 4,17 ,753 

Σαφήνεια 6 4 6 4,83 ,753 



 54 

Ενδιαφέρον 6 4 6 5,00 ,632 

Πληρότητα 6 5 5 5,00 ,000 

Πειστικότητα 6 5 6 5,50 ,548 

Προτροπή 6 4 6 5,00 ,894 

Ποιότητα 6 4 5 4,83 ,408 

PHARMATON 

Έμφαση 6 5 6 5,50 ,548 

Πληροφορία 6 5 6 5,50 ,548 

Ομοιότητα 6 5 6 5,33 ,516 

Συναίσθημα 6 5 6 5,33 ,516 

Σαφήνεια 6 5 6 5,67 ,516 

Ενδιαφέρον 6 5 6 5,17 ,408 

Πληρότητα 6 5 6 5,33 ,516 

Πειστικότητα 6 4 5 4,83 ,408 

Προτροπή 6 5 6 5,50 ,548 

Ποιότητα 6 5 6 5,50 ,548 

EX-LAX 

Έμφαση 6 5 6 5,67 ,516 

Πληροφορία 6 5 6 5,67 ,516 

Ομοιότητα 6 5 6 5,83 ,408 

Συναίσθημα 6 5 6 5,33 ,516 

Σαφήνεια 6 5 6 5,67 ,516 

Ενδιαφέρον 6 5 6 5,33 ,516 

Πληρότητα 6 5 6 5,83 ,408 

Πειστικότητα 6 5 6 5,67 ,516 

Προτροπή 6 4 6 5,50 ,837 

Ποιότητα 6 6 6 6,00 ,000 

DULCOLAX 

Έμφαση 6 5 6 5,67 ,516 

Πληροφορία 6 5 7 5,83 ,753 

Ομοιότητα 6 5 6 5,83 ,408 

Συναίσθημα 6 5 7 5,83 ,753 

Σαφήνεια 6 5 7 6,00 ,632 
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Ενδιαφέρον 6 5 6 5,50 ,548 

Πληρότητα 6 5 6 5,67 ,516 

Πειστικότητα 6 6 7 6,17 ,408 

Προτροπή 6 5 6 5,67 ,516 

Ποιότητα 6 5 6 5,83 ,408 

NEXIUM 

Έμφαση 6 2 4 3,00 ,894 

Πληροφορία 6 3 4 3,33 ,516 

Ομοιότητα 6 2 4 2,67 ,816 

Συναίσθημα 6 2 3 2,83 ,408 

Σαφήνεια 6 2 3 2,33 ,516 

Ενδιαφέρον 6 2 4 3,00 ,632 

Πληρότητα 6 2 4 2,67 ,816 

Πειστικότητα 6 2 3 2,17 ,408 

Προτροπή 6 2 3 2,50 ,548 

Ποιότητα 6 2 3 2,83 ,408 

PARIET 

Έμφαση 6 3 5 4,17 ,753 

Πληροφορία 6 4 5 4,33 ,516 

Ομοιότητα 6 3 5 4,00 ,894 

Συναίσθημα 6 3 5 3,67 ,816 

Σαφήνεια 6 3 4 3,67 ,516 

Ενδιαφέρον 6 2 4 3,33 ,816 

Πληρότητα 6 3 5 3,67 ,816 

Πειστικότητα 6 3 4 3,50 ,548 

Προτροπή 6 3 5 3,50 ,837 

Ποιότητα 6 3 4 3,67 ,516 

BISOLVON 

Έμφαση 6 4 6 5,50 ,837 

Πληροφορία 6 5 6 5,33 ,516 

Ομοιότητα 6 4 6 5,00 ,632 

Συναίσθημα 6 4 6 5,33 ,816 

Σαφήνεια 6 6 6 6,00 ,000 
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Ενδιαφέρον 6 5 7 5,67 ,816 

Πληρότητα 6 5 6 5,67 ,516 

Πειστικότητα 6 5 6 5,67 ,516 

Προτροπή 6 5 6 5,67 ,516 

Ποιότητα 6 5 6 5,50 ,548 

TUCLASE 

Έμφαση 6 4 6 5,67 ,816 

Πληροφορία 6 5 6 5,33 ,516 

Ομοιότητα 6 5 6 5,83 ,408 

Συναίσθημα 6 4 6 5,17 ,753 

Σαφήνεια 6 5 6 5,50 ,548 

Ενδιαφέρον 6 5 7 6,00 ,632 

Πληρότητα 6 5 6 5,83 ,408 

Πειστικότητα 6 5 6 5,33 ,516 

Προτροπή 6 5 6 5,50 ,548 

Ποιότητα 6 5 6 5,67 ,516 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Έμφαση 6 43 52 48,33 3,204 

Πληροφορία 6 48 51 49,17 ,983 

Ομοιότητα 6 43 49 46,17 2,483 

Συναίσθημα 6 44 49 45,50 1,871 

Σαφήνεια 6 48 51 48,67 1,211 

Ενδιαφέρον 6 46 50 47,33 1,751 

Πληρότητα 6 46 52 48,67 2,338 

Πειστικότητα 6 45 50 47,50 1,871 

Προτροπή 6 45 49 46,83 1,835 

Ποιότητα 6 46 52 49,33 2,338 
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Οι Πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την συγκριτική μελέτη (μέσω του στατιστικού εργαλείου t-test) 

της άποψης των καταναλωτών και των ειδικών που έλαβαν μέρος στην 

παρούσα μελέτη.  

 

Πίνακας 3: Συγκριτικός Πίνακας των Αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 

Στατιστική Ανάλυση των Ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν 

από  τους καταναλωτές και τους ειδικούς μέσω t-test. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Πλήθος 
Μέση 
τιμή 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

ALGON 

Έμφαση Καταναλωτές 42 6,00 ,826 ,128 

Ειδικοί 6 5,33 ,516 ,211 

Πληροφορία Καταναλωτές 42 5,43 1,434 ,221 

Ειδικοί 6 5,50 ,548 ,224 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 5,24 1,078 ,166 

Ειδικοί 6 5,17 ,408 ,167 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 5,83 1,034 ,160 

Ειδικοί 6 5,17 ,408 ,167 

Σαφήνεια Καταναλωτές 42 6,12 ,889 ,137 

Ειδικοί 6 6,33 ,516 ,211 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 5,55 ,861 ,133 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 5,79 1,240 ,191 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Πειστικότητα Καταναλωτές 42 5,86 ,647 ,100 

Ειδικοί 6 5,33 ,516 ,211 

Προτροπή Καταναλωτές 42 5,74 ,857 ,132 

Ειδικοί 6 4,83 ,983 ,401 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 5,55 ,803 ,124 

Ειδικοί 6 5,83 ,408 ,167 
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ASPIRINE 

Έμφαση Καταναλωτές 42 4,24 1,998 ,308 

Ειδικοί 6 2,67 ,816 ,333 

Πληροφορία Καταναλωτές 42 3,60 2,025 ,312 

Ειδικοί 6 3,00 ,894 ,365 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 4,71 1,729 ,267 

Ειδικοί 6 2,33 ,516 ,211 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 4,38 1,622 ,250 

Ειδικοί 6 2,67 1,211 ,494 

Σαφήνεια Καταναλωτές 42 3,95 1,912 ,295 

Ειδικοί 6 2,67 ,516 ,211 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 4,24 1,872 ,289 

Ειδικοί 6 2,67 ,516 ,211 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 3,76 2,034 ,314 

Ειδικοί 6 3,33 ,516 ,211 

Πειστικότητα Καταναλωτές 42 4,19 1,851 ,286 

Ειδικοί 6 3,33 ,516 ,211 

Προτροπή Καταναλωτές 42 4,29 1,729 ,267 

Ειδικοί 6 3,17 ,753 ,307 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 4,76 1,605 ,248 

Ειδικοί 6 3,67 ,516 ,211 

VITAL 

Έμφαση Καταναλωτές 42 4,62 1,513 ,234 

Ειδικοί 6 5,17 ,753 ,307 

Πληροφορία Καταναλωτές 42 5,05 1,396 ,215 

Ειδικοί 6 5,33 ,816 ,333 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 4,57 1,451 ,224 

Ειδικοί 6 4,17 ,753 ,307 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 4,57 1,309 ,202 

Ειδικοί 6 4,17 ,753 ,307 

Σαφήνεια Καταναλωτές 42 4,81 1,685 ,260 

Ειδικοί 6 4,83 ,753 ,307 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 4,26 1,531 ,236 
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Ειδικοί 6 5,00 ,632 ,258 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 4,64 1,479 ,228 

Ειδικοί 6 5,00 ,000 ,000 

Πειστικότητα Καταναλωτές 42 4,40 1,363 ,210 

Ειδικοί 6 5,50 ,548 ,224 

Προτροπή Καταναλωτές 42 4,50 1,330 ,205 

Ειδικοί 6 5,00 ,894 ,365 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 4,57 1,213 ,187 

Ειδικοί 6 4,83 ,408 ,167 

PHARMATON 

Έμφαση Καταναλωτές 42 5,17 1,430 ,221 

Ειδικοί 6 5,50 ,548 ,224 

Πληροφορία Καταναλωτές 42 5,12 1,329 ,205 

Ειδικοί 6 5,50 ,548 ,224 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 4,98 1,352 ,209 

Ειδικοί 6 5,33 ,516 ,211 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 5,10 1,445 ,223 

Ειδικοί 6 5,33 ,516 ,211 

Σαφήνεια Καταναλωτές 42 5,02 1,473 ,227 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 4,86 1,389 ,214 

Ειδικοί 6 5,17 ,408 ,167 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 4,69 1,316 ,203 

Ειδικοί 6 5,33 ,516 ,211 

Πειστικότητα Καταναλωτές 42 4,90 1,394 ,215 

Ειδικοί 6 4,83 ,408 ,167 

Προτροπή Καταναλωτές 42 4,88 1,549 ,239 

Ειδικοί 6 5,50 ,548 ,224 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 4,86 1,221 ,188 

Ειδικοί 6 5,50 ,548 ,224 

EX-LAX 

Έμφαση Καταναλωτές 42 5,79 1,094 ,169 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 
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Πληροφορία Καταναλωτές 42 5,57 1,328 ,205 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 5,00 1,269 ,196 

Ειδικοί 6 5,83 ,408 ,167 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 5,36 1,186 ,183 

Ειδικοί 6 5,33 ,516 ,211 

Σαφήνεια Καταναλωτές 42 5,43 1,417 ,219 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 5,29 1,486 ,229 

Ειδικοί 6 5,33 ,516 ,211 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 5,45 1,310 ,202 

Ειδικοί 6 5,83 ,408 ,167 

Πειστικότητα Καταναλωτές 42 5,36 1,462 ,226 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Προτροπή Καταναλωτές 42 5,43 1,107 ,171 

Ειδικοί 6 5,50 ,837 ,342 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 5,24 1,284 ,198 

Ειδικοί 6 6,00 ,000 ,000 

DULCOLAX 

Έμφαση Καταναλωτές 42 5,24 1,428 ,220 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Πληροφορία Καταναλωτές 42 4,95 1,561 ,241 

Ειδικοί 6 5,83 ,753 ,307 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 5,36 1,303 ,201 

Ειδικοί 6 5,83 ,408 ,167 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 5,02 1,239 ,191 

Ειδικοί 6 5,83 ,753 ,307 

Σαφήνεια Καταναλωτές 42 5,17 1,342 ,207 

Ειδικοί 6 6,00 ,632 ,258 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 4,90 1,122 ,173 

Ειδικοί 6 5,50 ,548 ,224 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 4,74 1,308 ,202 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 
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Πειστικότητα Καταναλωτές 42 5,05 1,413 ,218 

Ειδικοί 6 6,17 ,408 ,167 

Προτροπή Καταναλωτές 42 5,05 1,125 ,174 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 4,95 1,125 ,174 

Ειδικοί 6 5,83 ,408 ,167 

NEXIUM 

Έμφαση Καταναλωτές 42 3,36 1,590 ,245 

Ειδικοί 6 3,00 ,894 ,365 

Πληροφορία Καταναλωτές 42 2,71 1,503 ,232 

Ειδικοί 6 3,33 ,516 ,211 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 4,57 1,655 ,255 

Ειδικοί 6 2,67 ,816 ,333 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 3,57 1,579 ,244 

Ειδικοί 6 2,83 ,408 ,167 

Σαφήνεια Καταναλωτές 42 2,62 1,592 ,246 

Ειδικοί 6 2,33 ,516 ,211 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 3,21 1,507 ,232 

Ειδικοί 6 3,00 ,632 ,258 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 2,81 1,383 ,213 

Ειδικοί 6 2,67 ,816 ,333 

Πειστικότητα Καταναλωτές 42 2,86 1,317 ,203 

Ειδικοί 6 2,17 ,408 ,167 

Προτροπή Καταναλωτές 42 3,05 1,413 ,218 

Ειδικοί 6 2,50 ,548 ,224 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 3,26 1,432 ,221 

Ειδικοί 6 2,83 ,408 ,167 

PARIET 

Έμφαση Καταναλωτές 42 4,19 1,469 ,227 

Ειδικοί 6 4,17 ,753 ,307 

Πληροφορία Καταναλωτές 42 4,21 1,945 ,300 

Ειδικοί 6 4,33 ,516 ,211 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 4,52 1,366 ,211 
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Ειδικοί 6 4,00 ,894 ,365 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 4,36 1,358 ,210 

Ειδικοί 6 3,67 ,816 ,333 

Σαφήνεια Καταναλωτές 42 3,95 1,794 ,277 

Ειδικοί 6 3,67 ,516 ,211 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 3,81 1,685 ,260 

Ειδικοί 6 3,33 ,816 ,333 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 4,07 1,731 ,267 

Ειδικοί 6 3,67 ,816 ,333 

Πειστικότητα Καταναλωτές 42 3,74 1,668 ,257 

Ειδικοί 6 3,50 ,548 ,224 

Προτροπή Καταναλωτές 42 3,90 1,694 ,261 

Ειδικοί 6 3,50 ,837 ,342 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 4,02 1,569 ,242 

Ειδικοί 6 3,67 ,516 ,211 

BISOLVON 

Έμφαση Καταναλωτές 42 5,79 1,371 ,212 

Ειδικοί 6 5,50 ,837 ,342 

Πληροφορία Καταναλωτές 42 5,45 1,329 ,205 

Ειδικοί 6 5,33 ,516 ,211 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 4,83 1,497 ,231 

Ειδικοί 6 5,00 ,632 ,258 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 5,38 1,378 ,213 

Ειδικοί 6 5,33 ,816 ,333 

Σαφήνεια Καταναλωτές 42 5,71 1,195 ,184 

Ειδικοί 6 6,00 ,000 ,000 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 5,12 1,292 ,199 

Ειδικοί 6 5,67 ,816 ,333 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 5,14 1,424 ,220 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Πειστικότητα Καταναλωτές 42 5,36 1,322 ,204 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Προτροπή Καταναλωτές 42 5,45 1,253 ,193 
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Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 5,14 1,424 ,220 

Ειδικοί 6 5,50 ,548 ,224 

TUCLASE 

Έμφαση Καταναλωτές 42 5,40 1,449 ,224 

Ειδικοί 6 5,67 ,816 ,333 

Πληροφορία Καταναλωτές 42 5,31 1,703 ,263 

Ειδικοί 6 5,33 ,516 ,211 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 5,38 1,447 ,223 

Ειδικοί 6 5,83 ,408 ,167 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 5,14 1,507 ,233 

Ειδικοί 6 5,17 ,753 ,307 

Σαφήνεια Καταναλωτές 42 5,45 1,435 ,221 

Ειδικοί 6 5,50 ,548 ,224 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 5,05 1,681 ,259 

Ειδικοί 6 6,00 ,632 ,258 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 5,29 1,612 ,249 

Ειδικοί 6 5,83 ,408 ,167 

Πειστικότητα Καταναλωτές 42 5,19 1,596 ,246 

Ειδικοί 6 5,33 ,516 ,211 

Προτροπή Καταναλωτές 42 5,00 1,562 ,241 

Ειδικοί 6 5,50 ,548 ,224 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 5,21 1,406 ,217 

Ειδικοί 6 5,67 ,516 ,211 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Έμφαση Καταναλωτές 42 49,79 6,194 ,956 

Ειδικοί 6 48,33 3,204 1,308 

Πληροφορία Καταναλωτές 42 47,40 8,665 1,337 

Ειδικοί 6 49,17 ,983 ,401 

Ομοιότητα Καταναλωτές 42 49,17 7,177 1,107 

Ειδικοί 6 46,17 2,483 1,014 

Συναίσθημα Καταναλωτές 42 48,71 6,634 1,024 

Ειδικοί 6 45,50 1,871 ,764 
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Σαφήνεια Καταναλωτές 42 48,24 7,631 1,178 

Ειδικοί 6 48,67 1,211 ,494 

Ενδιαφέρον Καταναλωτές 42 46,29 7,718 1,191 

Ειδικοί 6 47,33 1,751 ,715 

Πληρότητα Καταναλωτές 42 46,38 8,577 1,323 

Ειδικοί 6 48,67 2,338 ,955 

Πειστικότητα Καταναλωτές 42 46,90 8,398 1,296 

Ειδικοί 6 47,50 1,871 ,764 

Προτροπή Καταναλωτές 42 47,29 7,171 1,107 

Ειδικοί 6 46,83 1,835 ,749 

Ποιότητα Καταναλωτές 42 47,57 7,686 1,186 

Ειδικοί 6 49,33 2,338 ,955 

 
 

 



 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα Στατιστικής Συγκριτικής Ανάλυσης των Ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από  τους 

καταναλωτές και τους ειδικούς (Independent Samples Test). 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
 
 
 
  

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 

Διαφορά 
Μέσων  
Τιμών 

Std. Error 
Διαφοράς 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

       Lower Upper 

ALGON 

Έμφαση e.v.a.* ,270 ,606 1,913 46 ,062 ,67 ,349 -,035 1,368 

  e.v.n.a.**     2,706 9,178 ,024 ,67 ,246 ,111 1,222 

Πληροφορία e.v.a. 2,231 ,142 -,120 46 ,905 -,07 ,596 -1,271 1,128 

  e.v.n.a.     -,227 17,532 ,823 -,07 ,315 -,734 ,591 

Ομοιότητα e.v.a. 4,650 ,036 ,159 46 ,874 ,07 ,448 -,830 ,973 

  e.v.n.a.     ,303 17,764 ,765 ,07 ,235 -,424 ,567 

Συναίσθημα e.v.a. 2,694 ,108 1,550 46 ,128 ,67 ,430 -,199 1,532 

  e.v.n.a.     2,889 16,657 ,010 ,67 ,231 ,179 1,154 



 

Σαφήνεια e.v.a. ,911 ,345 -,573 46 ,569 -,21 ,374 -,967 ,538 

  e.v.n.a.     -,852 9,914 ,414 -,21 ,252 -,775 ,347 

Ενδιαφέρον e.v.a. 1,647 ,206 -,328 46 ,744 -,12 ,363 -,849 ,611 

  e.v.n.a.     -,478 9,578 ,644 -,12 ,249 -,678 ,440 

Πληρότητα e.v.a. 1,211 ,277 ,231 46 ,819 ,12 ,516 -,920 1,159 

  e.v.n.a.     ,418 15,364 ,682 ,12 ,285 -,487 ,725 

Πειστικότητα e.v.a. ,004 ,952 1,894 46 ,065 ,52 ,277 -,033 1,081 

  e.v.n.a.     2,246 7,445 ,057 ,52 ,233 -,021 1,069 

Προτροπή e.v.a. ,400 ,530 2,378 46 ,022 ,90 ,380 ,139 1,671 

  e.v.n.a.     2,141 6,136 ,075 ,90 ,423 -,124 1,933 

Ποιότητα e.v.a. 5,409 ,024 -,851 46 ,399 -,29 ,336 -,962 ,390 

  e.v.n.a.     -1,376 11,612 ,195 -,29 ,208 -,740 ,168 

ASPIRINE 

Έμφαση e.v.a. 5,686 ,021 1,890 46 ,065 1,57 ,831 -,102 3,245 

  e.v.n.a.     3,461 15,799 ,003 1,57 ,454 ,608 2,535 

Πληροφορία e.v.a. 5,352 ,025 ,705 46 ,484 ,60 ,844 -1,104 2,295 

  e.v.n.a.     1,239 14,082 ,236 ,60 ,481 -,435 1,625 



 

Ομοιότητα e.v.a. 8,582 ,005 3,324 46 ,002 2,38 ,716 ,939 3,823 

  e.v.n.a.     7,002 25,777 ,000 2,38 ,340 1,682 3,080 

Συναίσθημα e.v.a. ,529 ,471 2,482 46 ,017 1,71 ,691 ,324 3,105 

  e.v.n.a.     3,093 7,829 ,015 1,71 ,554 ,431 2,997 

Σαφήνεια e.v.a. 6,550 ,014 1,625 46 ,111 1,29 ,791 -,307 2,879 

  e.v.n.a.     3,546 29,818 ,001 1,29 ,363 ,545 2,026 

Ενδιαφέρον e.v.a. 5,434 ,024 2,028 46 ,048 1,57 ,775 ,012 3,131 

  e.v.n.a.     4,395 28,943 ,000 1,57 ,358 ,840 2,303 

Πληρότητα e.v.a. 10,034 ,003 ,509 46 ,613 ,43 ,841 -1,265 2,122 

  e.v.n.a.     1,134 32,346 ,265 ,43 ,378 -,341 1,198 

Πειστικότητα e.v.a. 7,828 ,007 1,119 46 ,269 ,86 ,766 -,685 2,400 

  e.v.n.a.     2,415 28,493 ,022 ,86 ,355 ,131 1,584 

Προτροπή e.v.a. 3,303 ,076 1,553 46 ,127 1,12 ,721 -,331 2,570 

  e.v.n.a.     2,750 14,381 ,015 1,12 ,407 ,248 1,990 

Ποιότητα e.v.a. 8,251 ,006 1,646 46 ,107 1,10 ,665 -,244 2,435 

  e.v.n.a.     3,368 22,985 ,003 1,10 ,325 ,422 1,768 



 

VITAL 

Έμφαση e.v.a. 4,678 ,036 -,865 46 ,391 -,55 ,633 -1,822 ,726 

  e.v.n.a.     -1,419 11,955 ,182 -,55 ,386 -1,389 ,294 

Πληροφορία e.v.a. 1,576 ,216 -,487 46 ,629 -,29 ,587 -1,467 ,896 

  e.v.n.a.     -,720 9,839 ,488 -,29 ,397 -1,172 ,601 

Ομοιότητα e.v.a. 2,462 ,124 ,666 46 ,509 ,40 ,607 -,818 1,628 

  e.v.n.a.     1,065 11,324 ,309 ,40 ,380 -,429 1,239 

Συναίσθημα e.v.a. 2,323 ,134 ,736 46 ,466 ,40 ,550 -,703 1,512 

  e.v.n.a.     1,101 10,027 ,297 ,40 ,368 -,414 1,224 

Σαφήνεια e.v.a. 4,876 ,032 -,034 46 ,973 -,02 ,703 -1,439 1,391 

  e.v.n.a.     -,059 13,860 ,954 -,02 ,403 -,888 ,840 

Ενδιαφέρον e.v.a. 5,629 ,022 -1,158 46 ,253 -,74 ,637 -2,021 ,545 

  e.v.n.a.     -2,109 15,549 ,052 -,74 ,350 -1,482 ,006 

Πληρότητα e.v.a. 13,085 ,001 -,586 46 ,561 -,36 ,609 -1,584 ,869 

  e.v.n.a.     -1,565 41,000 ,125 -,36 ,228 -,818 ,104 

Πειστικότητα e.v.a. 4,860 ,033 -1,932 46 ,060 -1,10 ,567 -2,236 ,046 

  e.v.n.a.     -3,568 16,204 ,003 -1,10 ,307 -1,745 -,445 



 

Προτροπή e.v.a. 3,622 ,063 -,888 46 ,379 -,50 ,563 -1,633 ,633 

  e.v.n.a.     -1,194 8,552 ,265 -,50 ,419 -1,455 ,455 

Ποιότητα e.v.a. 12,643 ,001 -,521 46 ,605 -,26 ,503 -1,275 ,751 

  e.v.n.a.     -1,045 21,400 ,308 -,26 ,251 -,782 ,259 

PHARMATON 

Έμφαση e.v.a. 4,246 ,045 -,561 46 ,578 -,33 ,594 -1,530 ,863 

  e.v.n.a.     -1,061 17,458 ,303 -,33 ,314 -,995 ,328 

Πληροφορία e.v.a. 5,122 ,028 -,689 46 ,495 -,38 ,553 -1,494 ,733 

  e.v.n.a.     -1,256 15,600 ,228 -,38 ,303 -1,025 ,264 

Ομοιότητα e.v.a. 4,999 ,030 -,635 46 ,528 -,36 ,562 -1,489 ,774 

  e.v.n.a.     -1,204 17,542 ,245 -,36 ,297 -,981 ,267 

Συναίσθημα e.v.a. 5,436 ,024 -,397 46 ,693 -,24 ,600 -1,446 ,970 

  e.v.n.a.     -,776 19,473 ,447 -,24 ,307 -,879 ,403 

Σαφήνεια e.v.a. 5,339 ,025 -1,051 46 ,299 -,64 ,612 -1,874 ,588 

  e.v.n.a.     -2,074 20,075 ,051 -,64 ,310 -1,289 ,004 

Ενδιαφέρον e.v.a. 5,137 ,028 -,538 46 ,593 -,31 ,575 -1,468 ,849 

  e.v.n.a.     -1,140 26,415 ,265 -,31 ,272 -,867 ,248 



 

Πληρότητα e.v.a. 5,772 ,020 -1,175 46 ,246 -,64 ,547 -1,744 ,459 

  e.v.n.a.     -2,196 16,811 ,042 -,64 ,293 -1,261 -,025 

Πειστικότητα e.v.a. 9,830 ,003 ,124 46 ,902 ,07 ,577 -1,090 1,233 

  e.v.n.a.     ,263 26,533 ,795 ,07 ,272 -,487 ,630 

Προτροπή e.v.a. 6,476 ,014 -,962 46 ,341 -,62 ,643 -1,914 ,676 

  e.v.n.a.     -1,891 19,805 ,073 -,62 ,327 -1,302 ,064 

Ποιότητα e.v.a. 3,756 ,059 -1,262 46 ,213 -,64 ,509 -1,668 ,382 

  e.v.n.a.     -2,198 13,776 ,046 -,64 ,292 -1,271 -,015 

EX-LAX 

Έμφαση e.v.a. 2,240 ,141 ,261 46 ,796 ,12 ,457 -,801 1,039 

  e.v.n.a.     ,441 12,824 ,667 ,12 ,270 -,465 ,703 

Πληροφορία e.v.a. 4,209 ,046 -,172 46 ,864 -,10 ,552 -1,207 1,016 

  e.v.n.a.     -,324 17,050 ,750 -,10 ,294 -,715 ,525 

Ομοιότητα e.v.a. 5,169 ,028 -1,584 46 ,120 -,83 ,526 -1,892 ,226 

  e.v.n.a.     -3,241 22,981 ,004 -,83 ,257 -1,365 -,301 

Συναίσθημα e.v.a. 3,341 ,074 ,048 46 ,962 ,02 ,494 -,971 1,019 

  e.v.n.a.     ,085 14,374 ,933 ,02 ,279 -,573 ,621 



 

Σαφήνεια e.v.a. 5,340 ,025 -,405 46 ,688 -,24 ,588 -1,423 ,946 

  e.v.n.a.     -,784 18,871 ,443 -,24 ,304 -,874 ,398 

Ενδιαφέρον e.v.a. 6,316 ,016 -,077 46 ,939 -,05 ,617 -1,289 1,194 

  e.v.n.a.     -,153 20,359 ,880 -,05 ,312 -,697 ,601 

Πληρότητα e.v.a. 9,732 ,003 -,701 46 ,487 -,38 ,543 -1,474 ,712 

  e.v.n.a.     -1,454 24,166 ,159 -,38 ,262 -,922 ,160 

Πειστικότητα e.v.a. 4,031 ,051 -,510 46 ,613 -,31 ,607 -1,531 ,912 

  e.v.n.a.     -1,002 19,836 ,328 -,31 ,309 -,954 ,335 

Προτροπή e.v.a. ,893 ,350 -,151 46 ,880 -,07 ,472 -1,021 ,879 

  e.v.n.a.     -,187 7,757 ,856 -,07 ,382 -,957 ,814 

Ποιότητα e.v.a. 16,805 ,000 -1,440 46 ,157 -,76 ,529 -1,827 ,303 

  e.v.n.a.     -3,845 41,000 ,000 -,76 ,198 -1,162 -,362 

DULCOLAX 

Έμφαση e.v.a. 4,075 ,049 -,723 46 ,474 -,43 ,593 -1,622 ,765 

  e.v.n.a.     -1,405 19,112 ,176 -,43 ,305 -1,067 ,209 

Πληροφορία e.v.a. 3,381 ,072 -1,351 46 ,183 -,88 ,652 -2,194 ,432 

  e.v.n.a.     -2,256 12,456 ,043 -,88 ,390 -1,728 -,034 



 

Ομοιότητα e.v.a. 5,617 ,022 -,881 46 ,383 -,48 ,540 -1,564 ,611 

  e.v.n.a.     -1,823 23,964 ,081 -,48 ,261 -1,015 ,063 

Συναίσθημα e.v.a. 1,257 ,268 -1,551 46 ,128 -,81 ,522 -1,860 ,241 

  e.v.n.a.     -2,236 9,449 ,051 -,81 ,362 -1,622 ,003 

Σαφήνεια e.v.a. 4,881 ,032 -1,487 46 ,144 -,83 ,560 -1,961 ,295 

  e.v.n.a.     -2,518 12,851 ,026 -,83 ,331 -1,549 -,117 

Ενδιαφέρον e.v.a. 1,901 ,175 -1,269 46 ,211 -,60 ,469 -1,539 ,349 

  e.v.n.a.     -2,105 12,255 ,057 -,60 ,283 -1,210 ,020 

Πληρότητα e.v.a. 2,929 ,094 -1,707 46 ,095 -,93 ,544 -2,023 ,166 

  e.v.n.a.     -3,182 16,654 ,006 -,93 ,292 -1,545 -,312 

Πειστικότητα e.v.a. 5,378 ,025 -1,912 46 ,062 -1,12 ,585 -2,297 ,059 

  e.v.n.a.     -4,077 27,095 ,000 -1,12 ,274 -1,682 -,556 

Προτροπή e.v.a. 2,172 ,147 -1,318 46 ,194 -,62 ,470 -1,564 ,326 

  e.v.n.a.     -2,267 13,334 ,041 -,62 ,273 -1,208 -,031 

Ποιότητα e.v.a. 3,154 ,082 -1,885 46 ,066 -,88 ,467 -1,822 ,060 

  e.v.n.a.     -3,660 19,009 ,002 -,88 ,241 -1,385 -,377 



 

NEXIUM 

Έμφαση e.v.a. 2,549 ,117 ,535 46 ,595 ,36 ,668 -,987 1,701 

  e.v.n.a.     ,812 10,278 ,435 ,36 ,440 -,619 1,334 

Πληροφορία e.v.a. 4,379 ,042 -,993 46 ,326 -,62 ,624 -1,874 ,636 

  e.v.n.a.     -1,975 20,715 ,062 -,62 ,313 -1,271 ,033 

Ομοιότητα e.v.a. 3,916 ,054 2,753 46 ,008 1,90 ,692 ,512 3,298 

  e.v.n.a.     4,536 12,083 ,001 1,90 ,420 ,991 2,819 

Συναίσθημα e.v.a. 8,237 ,006 1,130 46 ,265 ,74 ,653 -,577 2,053 

  e.v.n.a.     2,500 31,616 ,018 ,74 ,295 ,136 1,340 

Σαφήνεια e.v.a. 4,066 ,050 ,433 46 ,667 ,29 ,660 -1,043 1,614 

  e.v.n.a.     ,883 22,692 ,387 ,29 ,324 -,384 ,956 

Ενδιαφέρον e.v.a. 7,265 ,010 ,342 46 ,734 ,21 ,627 -1,049 1,477 

  e.v.n.a.     ,617 15,177 ,547 ,21 ,347 -,526 ,954 

Πληρότητα e.v.a. 2,429 ,126 ,245 46 ,807 ,14 ,582 -1,029 1,314 

  e.v.n.a.     ,361 9,743 ,726 ,14 ,396 -,742 1,028 

Πειστικότητα e.v.a. 6,389 ,015 1,265 46 ,212 ,69 ,546 -,408 1,789 

  e.v.n.a.     2,627 24,362 ,015 ,69 ,263 ,148 1,233 



 

Προτροπή e.v.a. 3,001 ,090 ,932 46 ,356 ,55 ,588 -,635 1,731 

  e.v.n.a.     1,753 17,145 ,097 ,55 ,312 -,111 1,206 

Ποιότητα e.v.a. 8,115 ,007 ,723 46 ,474 ,43 ,593 -,765 1,622 

  e.v.n.a.     1,548 27,629 ,133 ,43 ,277 -,139 ,996 

PARIET 

Έμφαση e.v.a. 3,895 ,054 ,039 46 ,969 ,02 ,615 -1,214 1,262 

  e.v.n.a.     ,062 11,505 ,951 ,02 ,382 -,812 ,860 

Πληροφορία e.v.a. 11,295 ,002 -,148 46 ,883 -,12 ,805 -1,739 1,501 

  e.v.n.a.     -,325 30,513 ,748 -,12 ,367 -,868 ,629 

Ομοιότητα e.v.a. 3,624 ,063 ,907 46 ,369 ,52 ,577 -,638 1,686 

  e.v.n.a.     1,242 8,767 ,246 ,52 ,422 -,434 1,481 

Συναίσθημα e.v.a. 1,489 ,229 1,207 46 ,233 ,69 ,572 -,461 1,842 

  e.v.n.a.     1,754 9,553 ,111 ,69 ,394 -,192 1,573 

Σαφήνεια e.v.a. 8,252 ,006 ,385 46 ,702 ,29 ,743 -1,209 1,781 

  e.v.n.a.     ,821 27,225 ,419 ,29 ,348 -,428 ,999 

Ενδιαφέρον e.v.a. 2,951 ,093 ,676 46 ,502 ,48 ,704 -,942 1,894 

  e.v.n.a.     1,126 12,381 ,281 ,48 ,423 -,442 1,394 



 

Πληρότητα e.v.a. 5,928 ,019 ,560 46 ,578 ,40 ,723 -1,050 1,859 

  e.v.n.a.     ,948 12,832 ,361 ,40 ,427 -,519 1,329 

Πειστικότητα e.v.a. 4,826 ,033 ,344 46 ,732 ,24 ,692 -1,155 1,631 

  e.v.n.a.     ,698 22,267 ,492 ,24 ,341 -,469 ,945 

Προτροπή e.v.a. 4,282 ,044 ,572 46 ,570 ,40 ,708 -1,021 1,830 

  e.v.n.a.     ,941 12,064 ,365 ,40 ,430 -,532 1,341 

Ποιότητα e.v.a. 6,385 ,015 ,549 46 ,586 ,36 ,651 -,953 1,667 

  e.v.n.a.     1,112 22,187 ,278 ,36 ,321 -,308 1,023 

BISOLVON 

Έμφαση e.v.a. ,884 ,352 ,495 46 ,623 ,29 ,578 -,877 1,448 

  e.v.n.a.     ,711 9,403 ,494 ,29 ,402 -,617 1,189 

Πληροφορία e.v.a. 3,475 ,069 ,215 46 ,830 ,12 ,553 -,993 1,231 

  e.v.n.a.     ,405 17,072 ,691 ,12 ,294 -,501 ,739 

Ομοιότητα e.v.a. 5,744 ,021 -,267 46 ,790 -,17 ,623 -1,421 1,088 

  e.v.n.a.     -,481 15,026 ,637 -,17 ,346 -,905 ,572 

Συναίσθημα e.v.a. 1,992 ,165 ,082 46 ,935 ,05 ,580 -1,120 1,215 

  e.v.n.a.     ,120 9,704 ,907 ,05 ,395 -,837 ,932 



 

Σαφήνεια e.v.a. 12,139 ,001 -,580 46 ,565 -,29 ,492 -1,277 ,706 

  e.v.n.a.     -1,549 41,000 ,129 -,29 ,184 -,658 ,087 

Ενδιαφέρον e.v.a. ,414 ,523 -1,005 46 ,320 -,55 ,545 -1,645 ,549 

  e.v.n.a.     -1,410 9,073 ,192 -,55 ,388 -1,425 ,330 

Πληρότητα e.v.a. 4,143 ,048 -,886 46 ,380 -,52 ,591 -1,714 ,667 

  e.v.n.a.     -1,720 19,026 ,102 -,52 ,305 -1,161 ,113 

Πειστικότητα e.v.a. 3,932 ,053 -,563 46 ,576 -,31 ,550 -1,416 ,797 

  e.v.n.a.     -1,055 16,933 ,306 -,31 ,293 -,929 ,310 

Προτροπή e.v.a. 4,089 ,049 -,411 46 ,683 -,21 ,522 -1,264 ,836 

  e.v.n.a.     -,749 15,608 ,465 -,21 ,286 -,822 ,393 

Ποιότητα e.v.a. 3,376 ,073 -,603 46 ,549 -,36 ,592 -1,549 ,835 

  e.v.n.a.     -1,139 17,346 ,270 -,36 ,314 -1,018 ,303 

TUCLASE 

Έμφαση e.v.a 3,575 ,065 -,430 46 ,669 -,26 ,609 -1,487 ,963 

  e.v.n.a.     -,652 10,260 ,528 -,26 ,401 -1,153 ,629 

Πληροφορία e.v.a. 8,984 ,004 -,034 46 ,973 -,02 ,706 -1,445 1,397 

  e.v.n.a.     -,071 25,202 ,944 -,02 ,337 -,717 ,670 



 

Ομοιότητα e.v.a. 11,010 ,002 -,755 46 ,454 -,45 ,599 -1,659 ,754 

  e.v.n.a.     -1,623 28,052 ,116 -,45 ,279 -1,023 ,118 

Συναίσθημα e.v.a. 3,953 ,053 -,038 46 ,970 -,02 ,630 -1,293 1,245 

  e.v.n.a.     -,062 11,892 ,952 -,02 ,385 -,864 ,817 

Σαφήνεια e.v.a. 6,690 ,013 -,080 46 ,937 -,05 ,596 -1,248 1,153 

  e.v.n.a.     -,151 17,551 ,881 -,05 ,315 -,710 ,615 

Ενδιαφέρον e.v.a. 5,918 ,019 -1,363 46 ,180 -,95 ,699 -2,359 ,454 

  e.v.n.a.     -2,602 17,960 ,018 -,95 ,366 -1,721 -,183 

Πληρότητα e.v.a. 6,762 ,012 -,821 46 ,416 -,55 ,667 -1,890 ,795 

  e.v.n.a.     -1,829 32,453 ,077 -,55 ,299 -1,157 ,062 

Πειστικότητα e.v.a. 8,121 ,007 -,216 46 ,830 -,14 ,662 -1,475 1,190 

  e.v.n.a.     -,441 22,790 ,664 -,14 ,324 -,814 ,528 

Προτροπή e.v.a. 3,694 ,061 -,771 46 ,445 -,50 ,648 -1,805 ,805 

  e.v.n.a.     -1,521 20,059 ,144 -,50 ,329 -1,186 ,186 

Ποιότητα e.v.a. 4,371 ,042 -,774 46 ,443 -,45 ,584 -1,628 ,723 

  e.v.n.a.     -1,495 18,651 ,152 -,45 ,303 -1,086 ,182 



 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Έμφαση e.v.a. 2,318 ,135 ,560 46 ,578 1,45 2,594 -3,768 6,673 

  e.v.n.a.     ,896 11,369 ,389 1,45 1,620 -2,099 5,004 

Πληροφορία e.v.a. 7,962 ,007 -,493 46 ,624 -1,76 3,573 -8,954 5,430 

  e.v.n.a.     -1,262 45,681 ,213 -1,76 1,396 -4,572 1,048 

Ομοιότητα e.v.a. 4,785 ,034 1,007 46 ,319 3,00 2,979 -2,996 8,996 

  e.v.n.a.     1,998 20,493 ,059 3,00 1,501 -,127 6,127 

Συναίσθημα e.v.a. 6,425 ,015 1,170 46 ,248 3,21 2,747 -2,315 8,743 

  e.v.n.a.     2,517 28,058 ,018 3,21 1,277 ,598 5,830 

Σαφήνεια e.v.a. 9,770 ,003 -,136 46 ,892 -,43 3,149 -6,767 5,910 

  e.v.n.a.     -,336 45,209 ,739 -,43 1,277 -3,000 2,143 

Ενδιαφέρον e.v.a. 8,454 ,006 -,328 46 ,744 -1,05 3,190 -7,469 5,374 

  e.v.n.a.     -,754 36,747 ,456 -1,05 1,389 -3,863 1,768 

Πληρότητα e.v.a. 6,900 ,012 -,644 46 ,523 -2,29 3,550 -9,431 4,860 

  e.v.n.a.     -1,401 29,434 ,172 -2,29 1,632 -5,621 1,049 

Πειστικότητα e.v.a. 9,827 ,003 -,172 46 ,865 -,60 3,471 -7,581 6,391 

  e.v.n.a.     -,396 37,412 ,695 -,60 1,504 -3,642 2,451 



 

Προτροπή e.v.a. 8,520 ,005 ,152 46 ,879 ,45 2,967 -5,519 6,424 

  e.v.n.a.     ,339 32,031 ,737 ,45 1,336 -2,269 3,174 

Ποιότητα e.v.a. 6,120 ,017 -,553 46 ,583 -1,76 3,185 -8,173 4,649 

  e.v.n.a.     -1,157 25,070 ,258 -1,76 1,522 -4,897 1,373 

 
* equal variances assumed 

** equal variances not assumed 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τις δύο 

κατηγορίες ερωτηθέντων σχετικά με τις δέκα υπό μελέτη διαφημίσεις οδήγησαν 

στα εξής συμπεράσματα: 

Η μέση άποψη των καταναλωτών σχετικά με τη φαρμακευτική διαφήμιση την 

καθιστά ως μια μέτρια από άποψη ενδιαφέροντος, τάσης, ανάγκης και 

αποτελεσματικότητας επικοινωνιακή πράξη, εφόσον η βαθμολογία των 

επιμέρους χαρακτηριστικών της κινήθηκε σε γενικές γραμμές στα μέσα επίπεδα. 

Παρά τη σχετική ανωριμότητα του καταναλωτικού κοινού στη χώρα μας απέναντι 

στη διαφήμιση του φαρμάκου, μιας και κοινωνιολογικά πρόκειται για ένα πολύ 

πρόσφατο γεγονός, παρατηρήθηκε από τους σχετικούς πίνακες ότι στην 

πλειοψηφία τους οι εν λόγω διαφημίσεις δίνουν, σύμφωνα πάντα με τους 

καταναλωτές, ιδιαίτερη έμφαση στο θεραπευτικό όφελος των προϊόντων 

(49,72/70,00) αποκρύπτοντας τελείως ή εμφανίζοντας σε μικρό βαθμό 

πληροφορίες σχετικά με τις παρενέργειες και τις αντενδείξεις της χρήσης αυτών. 

Επιπλέον, οι καταναλωτές υποδεικνύουν με την βαθμολογία τους (49,17/70,00) 

ότι οι διαφημίσεις των φαρμάκων διαφέρουν από άλλες διαφημίσεις χωρίς όμως 

να μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον (η μικρότερη μέση βαθμολογία 

δόθηκε σε αυτό το χαρακτηριστικό: 46,29/70,00) και να καλύψουν την ανάγκη του 

κοινού για ενημέρωση (η βαθμολογία για το χαρακτηριστικό ”πληρότητα” ήταν 

από τις μικρότερες: 46,38/70,00).  

Στο σημείο αυτό, ίσως αξίζει να σημειωθεί ότι οι ειδικοί βάσει της 

βαθμολογίας τους χαρακτήρισαν τις διαφημίσεις των φαρμάκων ποιοτικές και 

πληροφοριακές σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι καταναλωτές (έδωσαν τις 

μεγαλύτερες βαθμολογίες τους: 49,17/70,00 και 49,33/70,00 αντίστοιχα).  

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων μετρήθηκαν όσον αφορά 1) 

την ομοιότητα των φαρμακευτικών διαφημίσεων με άλλες διαφημίσεις, στοιχείο 

για το οποίο οι ειδικοί διαπίστωσαν μεγαλύτερη συνάφεια και 2) το συναίσθημα 



 81 

που προκαλείται από αυτές, αφού οι καταναλωτές τις βαθμολόγησαν ως 

περισσότερο καθησυχαστικές για την αντιμετώπιση της νόσου από ότι οι ειδικοί.  

Η επιμέρους εξέταση των στοιχείων που συλλέχθηκαν για κάθε μία από 

τις υπό μελέτη διαφημίσεις ξεχωριστά απέδωσε τα κατωτέρω αναφερόμενα 

αποτελέσματα: 

ALGON: Και οι δύο κατηγορίες ερωτηθέντων χαρακτήρισαν την εν λόγω 

διαφήμιση ιδιαίτερα σαφή ως προς τις πληροφορίες που επικοινωνεί, δίνοντας 

στο χαρακτηριστικό αυτό τη μεγαλύτερη μέση βαθμολογία τους (6,12/7,00 οι 

καταναλωτές και 6,33/7,00 οι ειδικοί). 

Τα σημεία στα οποία παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των απόψεων τους ήταν το συναίσθημα της σιγουριάς που εμπνέει  η διαφήμιση, 

η πειστικότητα των όσων αναφέρει και κατ’ επέκταση η προτροπή που 

επιτυγχάνεται για αγορά του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές 

έδωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία (5,83 5,86 και 5,74 αντίστοιχα) σε αυτά τα 

χαρακτηριστικά απ’ ότι οι ειδικοί (5,17  5,33 και 4,83 αντίστοιχα), ενώ επιπλέον 

θεώρησαν ότι η εν λόγω διαφήμιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θεραπευτικό 

αποτέλεσμα και αμελητέα στις παρενέργειες και αντενδείξεις του φαρμακευτικού 

σκευάσματος (βαθμολογία:6,00/7,00). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πόσο ισχυρή 

παραμένει η συνήθεια του μέσου καταναλωτή να παραβλέπει “τα μικρά 

γράμματα” μιας διαφήμισης (ή/και συσκευασίας κατ’ επέκταση), εφόσον όπως 

μπορεί να διαπιστωθεί τόσο από την παρατήρηση της διαφήμισης αυτού του 

αντιπυρετικού σκευάσματος όσο και από τη βαθμολογία των ειδικών (5,33/7,00), 

η συγκεκριμένη διαφήμιση περιέχει σε ικανοποιητικό βαθμό αναφορά και των 

παρενεργειών και αντενδείξεων του φαρμάκου που επικοινωνεί. 

ASPIRINE: Η συγκεκριμένη διαφημιστική προσπάθεια κρίθηκε και από τις 

δύο ομάδες ερωτηθέντων ανεπαρκής, τόσο όσον αφορά στις πληροφορίες που 

παρέχει όσο και στην πληρότητά της και αποκόμισε μέτρια προς χαμηλή 

βαθμολογία για τα περισσότερα από τα στοιχεία που εξετάσθηκαν. Για όλα 

σχεδόν τα χαρακτηριστικά αυτής της διαφήμισης παρατηρήθηκαν σημαντικές 
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διαφορές στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν από τις δύο υπό εξέταση ομάδες, με 

τους ειδικούς να δίνουν μεγαλύτερη βαθμολογία από τους καταναλωτές σε όλες 

τις περιπτώσεις.  

Παρ’ όλα αυτά και οι δύο ομάδες δίνουν τη μεγαλύτερη μέση βαθμολογία 

τους στην ποιότητα της διαφήμισης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια είναι 

μάλλον δύσκολο να αξιολογηθεί η διαφήμιση αυτή (άρα και οι απαντήσεις που 

ελήφθησαν από τους ερωτηθέντες), διότι παρ’ όλο που πράγματι δεν είναι 

πληροφοριακή, σαφής, πλήρης, με στοιχεία για το θεραπευτικό όφελος ή τις 

παρενέργειες, επικοινωνεί ένα προϊόν το οποίο τόσο ως όνομα όσο και ως 

συσκευασία έχει γίνει πλέον συνώνυμο με τη λύση κατά του πόνου και του 

πυρετού (household name). Σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, ακόμη και 

κάποιος αναλφάβητος μπορεί αμέσως να αναγνωρίσει την ασπιρίνη και έτσι 

πιθανά να μη είναι ατυχής η επιλογή του διαφημιστή που επιμελήθηκε τη 

συγκεκριμένη διαφήμιση να χρησιμοποιήσει μόνο τα συγκεκριμένα χρώματα, 

κάποιες φωτογραφίες και ένα μικρό αλλά ηχηρό μήνυμα (“σχέση ζωής”) 

προκειμένου να επικοινωνήσει το προϊόν στο καταναλωτικό κοινό. Άλλωστε, όλοι 

όσοι έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη μελέτη δεν εξέφρασαν ουδεμία απορία 

σχετικά με τη διαφήμιση αυτή, και πιθανά η ασπιρίνη να είναι το μόνο εκ των 

δέκα προϊόντων που επιλέχθηκαν για εξέταση, το οποίο θα αγόραζαν δίχως 

δεύτερη σκέψη και χωρίς τη συμβουλή ειδικού (ιατρού ή φαρμακοποιού) σε κάθε 

περίπτωση που θα έκριναν απαραίτητη τη χρήση του. 

VITAL: Σχετικά με τη διαφήμιση αυτού του πολυβιταμινούχου 

σκευάσματος, και οι δύο ομάδες ερωτηθέντων έκριναν ότι περιέχει αρκετές 

πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τη σύστασή του, τη διάθεσή του αλλά και 

στοιχεία για την παράλληλη αναζήτησή του στο διαδίκτυο (έδωσαν στο 

χαρακτηριστικό αυτό τη μεγαλύτερη βαθμολογία τους: 5,05/7,00 οι καταναλωτές 

και 5,33/7,00 οι ειδικοί). Παρ’ όλα αυτά, οι καταναλωτές βαθμολόγησαν με τη 

μικρότερη μέση βαθμολογία ( 4,26/7,00) το ενδιαφέρον που μπορεί να τους 

προκαλέσει η συγκεκριμένη διαφήμιση. Από την άλλη πλευρά, οι ειδικοί έκριναν 

ότι αν και η ομοιότητα με άλλες διαφημίσεις είναι σχετικά μικρή (4,17/7,00) χωρίς 
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να τους προκαλεί συναισθηματικά (4,17/7,00), το γεγονός ότι δίνονται 

πληροφορίες για το προωθούμενο προϊόν αυξάνει το ενδιαφέρον τους για το 

σκεύασμα (5,00/7,00) και μπορεί να τους πείσει σε σημαντικό βαθμό για τη 

χρήση του (5,50/7,00) και να τους προτρέψει πιθανά στην αγορά και χρήση του 

(5,00/7,00). 

PHARMATON: Η βαθμολογία που συγκέντρωσε η διαφήμιση αυτού του 

πολυβιταμινούχου σκευάσματος την καθιστά ως μια αρκετά σαφή (καταναλωτές: 

5,02/7,00 και ειδικοί: 5,67/7,00), και ποιοτική (καταναλωτές:4,86/7,00 και ειδικοί: 

5,50/7,00) προσπάθεια προώθησης του προϊόντος. Και οι δύο κατηγορίες 

ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η διαφήμιση αυτή δίνει αρκετές πληροφορίες 

(καταναλωτές: 5,12/7,00 ειδικοί: 5,50/7,00) για το προωθούμενο προϊόν και 

έμφαση κυρίως στη θεραπευτική του αξία (καταναλωτές:5,17/7,00 και ειδικοί 

5,50/7,00). Παρά το γεγονός της μέτριας βαθμολογίας που οι καταναλωτές 

έδωσαν στην πληρότητα αυτής (είναι και η μικρότερη βαθμολογία που δόθηκε για 

αυτή τη διαφήμιση: 4,69/7,00) από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τους προκαλεί 

θετικό συναίσθημα (5,10/7,00), ενώ έχει σχετικά μέτρια επίδραση στην 

πειστικότητα (4,90/7,00) και προτροπή τους (4,88/7,00) για αγορά του προϊόντος, 

παρά την σήμανση ότι πρόκειται για το «Νο 1 για 27 χρόνια» προϊόν στην 

κατηγορία του. Οι ειδικοί, στη συνέχεια, φαίνεται ότι τίθενται περισσότερο θετικά 

διακείμενοι απέναντι στη διαφήμιση αυτή σε σχέση με τους καταναλωτές. Σε όλες 

τις περιπτώσεις έδωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία από τους πρώτους ειδικά όσον 

αφορά το ενδιαφέρον (καταναλωτές: 4,86/7,00 και ειδικοί: 5,17/7,00) που τους 

προκαλεί η εν λόγω διαφήμιση αλλά και η προτροπή για αγορά αυτού 

(5,50/7,00). Αυτό πιθανά να οφείλεται στο ότι η διαφήμιση είναι αρκετά 

πληροφοριακή και σαφής όσον αφορά τη σύσταση και το θεραπευτικό όφελος 

του προϊόντος, δίνοντας ταυτόχρονα την πληροφορία «…σε μία και μοναδική 

κάψουλα υψηλής τεχνολογίας, για άριστη λήψη και χορήγηση», στοιχεία στα 

οποία ιδιαίτερα εάν είναι πυκνογραμμένα και με μικρότερα γράμματα, συνήθως ο 

μέσος καταναλωτής δεν επιμένει όσο κάποιος περισσότερο εξοικειωμένος και 

ειδικός όπως τα μέλη της δεύτερης ομάδας των ερωτηθέντων. 
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EX-LAX: Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση της 

διαφήμισης αυτού του προϊόντος δείχνουν ότι πρόκειται για μία σχετικά 

επιτυχημένη προσπάθεια, αφού η βαθμολογία που συγκέντρωσε και από τις δύο 

ομάδες είναι κατά μέσο όρο παρόμοια και κινείται μεταξύ του 5,00/7,00 και του 

6,00/7,00. Οι καταναλωτές έκριναν ότι στη διαφήμιση παρέχονται αρκετές 

πληροφορίες σχετικά με το φάρμακο (μορφή, φύση, προέλευση, δράση) 

(5,57/7,00), ενώ δίνεται σημαντική έμφαση στην θεραπευτική του 

αποτελεσματικότητα (5,79/7,00) και όχι σε πιθανές παρενέργειες. Οι ειδικοί, παρ’ 

όλο που κρίνουν ότι η διαφήμιση εμφανίζει αρκετή ομοιότητα με άλλες 

φαρμακευτικές διαφημίσεις (5,83/7,00), την βαθμολογούν ως ιδιαίτερα ποιοτική 

(6,00/7,00), πληροφοριακή (5,67/7,00), πλήρη (5,83/7,00) και σαφή (5,67/7,00). 

Και οι δύο ομάδες ερωτηθέντων κρίνουν ότι η διαφήμιση μπορεί να προκαλέσει 

προτροπή για χρήση του προϊόντος δίνοντας σχεδόν την ίδια βαθμολογία σε 

αυτό το χαρακτηριστικό (καταναλωτές:5,43/7,00 και ειδικοί 5,50/7,00) ενώ 

παρόμοιος είναι και ο βαθμός στον οποίο τους προκαλεί συναίσθημα σιγουριάς 

(καταναλωτές: 5.36/7.00 και ειδικοί: 5,33/7,00). Πιθανά αυτό να οφείλεται στο ότι 

η διαφήμιση αυτή αφορά σε ένα προϊόν που στοχεύει σε ένα αρκετά γνωστό και 

συχνό πρόβλημα (αυτό της δυσκοιλιότητος), γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με 

την πληροφορία ότι πρόκειται για «φυτικής προέλευσης» φάρμακο να δρα 

περισσότερο θετικά και εφησυχαστικά στην τελική απόφαση του υποψήφιου 

καταναλωτή από ότι κάποιο άλλο πιο ειδικό φάρμακο. 

DULCOLAX:  Από την παρατήρηση των αποτελεσμάτων που έδωσε η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν για την εν λόγω 

διαφήμιση, αρχικά γίνεται εμφανές ότι η μέση βαθμολογία που έδωσε η ομάδα 

των ειδικών είναι σε όλες τις περιπτώσεις μεγαλύτερη αυτής που διαμορφώθηκε 

από την ομάδα των καταναλωτών. Παρ’ όλο που οι ειδικοί έδωσαν τη μικρότερη 

βαθμολογία τους στο ενδιαφέρον που τους προκάλεσε η διαφήμιση αυτή 

(5,50/7,00), θεωρούν ότι πρόκειται για μια αρκετά σαφή επικοινωνιακή πράξη 

(6,00/7,00) με δυναμική, εφ ‘όσον μπορεί να πείσει για την αποτελεσματικότητα 

και την αγορά του προϊόντος (6,17/7,00). Το ενδιαφέρον (4,90/7,00) που 

προκαλεί η διαφήμιση, καθώς και η πληρότητα (4,74/7,00), η ποιότητα 
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(4,95/7,00) και η πληροφορία (4,95/7,00) που επικοινωνείται συγκέντρωσαν 

μέτρια βαθμολογία από τους καταναλωτές, εφ΄όσον όπως είναι εμφανές έδωσαν 

σε αυτά τα χαρακτηριστικά τη μικρότερη βαθμολογία τους. Η σαφήνεια της 

διαφήμισης πιστοποιείται και από την ομάδα των καταναλωτών που έδωσαν σε 

αυτό το χαρακτηριστικό τη μεγαλύτερη μέση βαθμολογία τους (5,17/7,00). Και οι 

δύο ομάδες τελικά κρίνουν ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση είναι σαφής ως προς το 

προϊόν που επικοινωνεί, αλλά μέτριου  ενδιαφέροντος και προτροπής για αγορά. 

Αυτό πιθανά να βασίζεται υποσυνείδητα και στο ότι, παρά τη χιουμοριστική 

διάθεση αυτών που τη σχεδίασαν αλλά και τη διαβεβαίωση τους «σίγουρα 

αποτελεσματικό» για το εν λόγω σκεύασμα, το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας για 

το οποίο προτείνεται είναι μια πολύ συγκεκριμένη και γνωστή κατάσταση που δεν 

προκαλεί ιδιαίτερο άγχος ή ανησυχία στους υποψήφιους αγοραστές και το 

περιβάλλον τους, οι οποίοι θα αναζητήσουν λύση μόνο όταν το πρόβλημα 

εμφανισθεί. 

NEXIUM: Η βαθμολογία που συγκέντρωσε η διαφήμιση αυτή και από τις 

δύο ομάδες ερωτηθέντων, την καθιστά ως την λιγότερο επιτυχημένη από όλες 

όσες επιλέχθηκαν να εξετασθούν στην παρούσα μελέτη. Για όλα τα υπό εξέταση 

χαρακτηριστικά τόσο οι καταναλωτές όσο και ειδικοί έδωσαν μικρή βαθμολογία, 

εκφράζοντας έτσι την αδυναμία της να τους παρέχει πληροφορία (2,71/7,00 και 

3,33/7,00 αντίστοιχα), σαφήνεια (2,62/7,00 και 2,33/7,00 αντίστοιχα), 

πειστικότητα (2,86/7,00 και 2,17/7,00 αντίστοιχα) και προτροπή (3,05/7,00 και 

2,50/7,00 αντίστοιχα) για πιθανή αναζήτηση και αγορά του προϊόντος. Η ομάδα 

των ειδικών, μάλιστα έδωσε σημαντικά μικρότερη βαθμολογία από αυτή των 

καταναλωτών σε όλα τα χαρακτηριστικά της διαφήμισης εκτός εκείνου της 

πληροφορίας (3,33/7,00 έναντι 2,71/7,00) γεγονός που πιθανά οφείλεται στο ότι 

ήταν σε θέση λόγω γνώσεων και εξειδίκευσης να αναγνωρίσουν τη δραστική 

ουσία του σκευάσματος που ουσιαστικά είναι και η μόνη βασική πληροφορία που 

επικοινωνείται και έτσι κατ’ επέκταση και το target group στο οποίο αυτή 

απευθύνεται. Αυτό όμως το γεγονός είχε περαιτέρω αρνητική επίδραση στην 

αξιολόγηση όλων των άλλων χαρακτηριστικών της διαφήμισης από τους ειδικούς 

με αποτέλεσμα να τη χαρακτηρίζουν πάνω από όλα ασαφή (2,33/7,00) και χωρίς 



 86 

πειστικότητα (2,17/7,00), γεγονός που μπορεί άμεσα να μεταφρασθεί σε μη 

αποτελεσματική διαφήμιση.  

Χαρακτηριστικό της αδυναμίας της εν λόγω διαφήμισης να επικοινωνήσει 

το προωθούμενο προϊόν είναι το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των 

ερωτηθέντων από την ομάδα των καταναλωτών, κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου, εξέφρασε και προφορικά τα αρνητικά του σχόλια ενώ 

ζητήθηκε από όλους η πληροφορία σχετικά με τη χρησιμότητα του σκευάσματος 

(εφ’ όσον όπως είναι ευνόητο κανείς δεν οφείλει να γνωρίζει ότι η εσομεπραζόλη 

είναι αναστολέας της αντλίας πρωτονίων, και άρα φάρμακο για παθήσεις του 

πεπτικού συστήματος) πριν προχωρήσουν στην τελική αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών της διαφήμισης.  

PARIET: Μέτρια ανταπόκριση προκάλεσε και στις δύο ομάδες 

ερωτηθέντων η διαφήμιση για αυτό το ιδιοσκεύασμα. Η μέση βαθμολογία που 

δόθηκε από την ομάδα των καταναλωτών ήταν παρόμοια αυτής που δόθηκε από 

τους ειδικούς για όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά που μελετώνται. Πιθανά να 

προκαλεί ενδιαφέρον η μέτρια βαθμολογία που συγκέντρωσε η προσπάθεια 

πληροφόρησης μέσω της συγκεκριμένης προσπάθειας προώθησης (4,21/7,00 

για τους καταναλωτές και 4,21/7,00 για τους ειδικούς), εφ’ όσον όπως είναι 

αμέσως εμφανές στο κάτω μέρος της διαφήμισης δίνονται πολλές πληροφορίες 

για τη χρήση, τις αντενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την τιμή του 

ιδιοσκευάσματος. Μια πιθανή ερμηνεία για αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να είναι 

το γεγονός ότι δίνονται πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, 

γραμμένες όμως με πολύ μικρή γραμματοσειρά και πυκνογραμμένη δομή. Αυτή η 

επιλογή χορήγησης πληροφοριών σε συνδυασμό με τον καθαρά επιστημονικό 

τρόπο καταγραφής τους, αλλά και το γεγονός ότι στον υπόλοιπο και μεγαλύτερο 

σε έκταση χώρο της διαφήμισης δίνεται μόνο το όνομα του προϊόντος και η όχι 

και τόσο κατατοπιστική πληροφορία «γιατί η 1η ημέρα ορίζει την εξέλιξη» 

προκαλούν σύγχυση και κατ’ επέκταση άγχος στον αναγνώστη. Όλα τα ως άνω 

με δεδομένη ταυτόχρονα την αδυναμία ή/και άρνηση του κοινού να επιμείνει στα 

πολύ μικρά γράμματα μιας διαφήμισης καθιστά την υπό εξέταση διαφήμιση 
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μέτριας δυναμικότητας με τον ανάλογο αντίκτυπο στη σαφήνεια, το ενδιαφέρον, 

την ποιότητά της αλλά και το συναίσθημα, την πειστικότητα και προτροπή που 

προκαλεί για περαιτέρω αναζήτηση πληροφορίας ή αγορά του προϊόντος στο 

οποίο αναφέρεται.  

BISOLVON: Από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

συλλέχθηκαν για τη διαφήμιση αυτή, γίνεται αμέσως εμφανές ότι παρέχει μια 

ορθά δομημένη παρουσίαση των βασικών στοιχείων του προϊόντος που 

επικοινωνεί, εφ΄ όσον έχει επιτευχθεί ή άμεση κατανόηση της χρησιμότητας του 

Bisolvon. Και οι δύο ομάδες ερωτηθέντων βαθμολόγησαν ικανοποιητικά τη 

σαφήνεια της διαφήμισης με τους ειδικούς να δίνουν σε αυτό το χαρακτηριστικό 

τη μεγαλύτερη βαθμολογία τους (6,00/7,00 έναντι 5,71/7,00 για τους 

καταναλωτές). Σημαντική πιθανά είναι και η παρατήρηση ότι για όλα τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά και οι δύο ομάδες ερωτηθέντων έδωσαν παρόμοια 

βαθμολογία, η οποία κρίνεται ικανοποιητική, γεγονός που υποδεικνύει την 

σχετική επιτυχία της διαφήμισης να προκαλεί συγκεκριμένα συναισθήματα για  

ενδιαφέρον, πειστικότητα, προτροπή, σιγουριά, πληροφόρηση χωρίς αυτό να 

επηρεάζεται από το target group στο οποίο κάθε φορά μπορεί η διαφήμιση να 

απευθύνεται. Παρ’ όλο, που οι καταναλωτές βαθμολόγησαν ελαφρώς πιο 

χαμηλά από τους ειδικούς το ενδιαφέρον (5,12/7,00 έναντι 5,67/7,00), την 

πληρότητα (5,14/7,00 έναντι 5,67/7,00), την πειστικότητα (5,36/7,00 έναντι 

5,67/7,00), την ποιότητα (5,14/7,00 έναντι 5,50/7,00) και την προτροπή 

(5,45/7,00 έναντι 5,67/7,00) της διαφήμισης, φαίνεται να είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση (5,45/7,00 έναντι 5,33/7,00) που 

λαμβάνουν και το συναίσθημα (5,38/7,00 έναντι 5,33/7,00 για τους ειδικούς) που 

τους προκαλεί. Πιθανά, η προτροπή της διαφήμισης στον πιθανό αγοραστή να 

εμπιστευτεί το προϊόν, εφ’ όσον είναι «ασφαλές» για «όλη την οικογένεια» όπως 

έχει αποδειχθεί κατά τα «28 χρόνια κυκλοφορίας του» να μετέχει σημαντικά στη 

διαμόρφωση αυτής της εικόνας. 

TUCLASE/PULMOCLASE: Βάσει των σχολίων που καταγράφηκαν στην 

αμέσως προηγούμενη διαφήμιση, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι και η 
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συγκεκριμένη διαφημιστική προσπάθεια είναι σχετικά επιτυχημένη. Από την 

ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν φαίνεται ότι προκαλεί παρόμοια 

συναισθήματα για όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά της στους αναγνώστες της, 

ασχέτως των γνώσεων ή της εξειδίκευσης που αυτοί έχουν. Η βαθμολογία που 

δόθηκε από την ομάδα των καταναλωτών είναι παρόμοια αυτής των ειδικών. 

Οφείλουμε δε να σημειώσουμε, ότι η ομάδα των ειδικών είναι περισσότερο 

ικανοποιημένη από αυτή των υποψήφιων καταναλωτών διότι για όλα τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά της διαφήμισης έδωσαν μεγαλύτερη μέση βαθμολογία 

από αυτή της δεύτερης ομάδας. Η μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των απόψεων 

των δύο ομάδων παρατηρείται στο ενδιαφέρον (5,05/7,00 για τους καταναλωτές 

και 6,00/7,00 για τους ειδικούς) που τους προκαλεί η διαφήμιση, χωρίς όμως 

αυτό να επηρεάζει ισοδύναμα τη σαφήνεια, την πειστικότητα και την προτροπή 

αυτής. Το αρκετά κατατοπιστικό για τη χρησιμότητα του προωθούμενου 

προϊόντος μήνυμα «κόψτε τους το βήχα», είναι εμφανές ότι αντισταθμίζει 

σημαντικά τα πιθανά αρνητικά, όπως παρατηρήθηκε σε προηγούμενες 

περιπτώσεις, αποτελέσματα της χρήσης πολλών, πυκνογραμμένων και με μικρή 

γραμματοσειρά πληροφοριών στο κάτω μέρος της διαφήμισης.       
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 

Μέχρι και πριν λίγα χρόνια, οι φαρμακευτικές εταιρείες παραδοσιακά 

προωθούσαν τα προϊόντα τους στους γιατρούς. Η παροχή δωρεάν δειγμάτων 

φαρμάκων ήταν σαφώς μια προωθητική δράση. Πλέον , όμως, είναι εμφανές ότι 

το ενδιαφέρον στρέφεται και στον καταναλωτή. Οι εταιρείες, κάτω από συνθήκες 

σκληρού ανταγωνισμού, καλούνται να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του 

καταναλωτή, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους σε φάρμακα που 

συνδυάζουν την εμπορική επιτυχία με την υψηλή αναγνωρισιμότητα στην αγορά. 

Μια φαρμακευτική εταιρεία, όμως, δεν πρόκειται ποτέ να πληροφορήσει το 

καταναλωτικό κοινό για τα πλεονεκτήματα που έχει ένα ανταγωνιστικό του δικού 

της φαρμακευτικό προϊόν, ή για κάποιο άλλο ίδιας αποτελεσματικότητας αλλά με 

φθηνότερη τιμή προϊόν ή ακόμη και για το γεγονός ότι μια φυσιολογική 

κατάσταση άγχους ή λύπης λόγω των καθημερινών προβλημάτων δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια φαρμάκων [Mintzes B & Mangin D, 2009].  

Η φαρμακευτική διαφήμιση, όμως, όπως φάνηκε και από όλα όσα 

αναφέρθηκαν στην παρούσα, δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι μπορεί να 

επηρεάσει τη συμπεριφορά των ασθενών αλλά και των γιατρών [Gilbody S et al, 

2005]. 

Όλα τα ως άνω, θέτουν υπό σκεπτικισμό και κρίση την αξία της άμεσης προς 

τους καταναλωτές φαρμακευτικής διαφήμισης για την ορθή και αξιόπιστη 

πληροφόρηση, ειδικά σε περιβάλλοντα όπως η δική μας χώρα όπου στο 

καταναλωτικό κοινό δεν έχει καλλιεργηθεί επαρκώς η απαραίτητη παιδεία και 

εμπειρία και δεν του έχουν παρασχεθεί τα βασικά μέσα ώστε να διακρίνει και να 

αξιολογεί τέτοιου είδους επιστημονικά δεδομένα.   

Συνοπτικά και σε συνάρτηση με το σκοπό για τον οποίο σχεδιάσθηκε η 

παρούσα μελέτη θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι σε 

γενικές γραμμές το καταναλωτικό κοινό μπορεί να κατανοήσει τις φαρμακευτικές 

διαφημίσεις. Η έλλειψη όμως σχετικών με το φάρμακο γνώσεων αλλά και η 

αδυναμία ή/και άρνηση του κοινού να επιμείνει στα πολύ μικρά γράμματα μιας 

διαφήμισης (όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση δίνονται σημαντικές 



 90 

πληροφορίες) έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά ο βαθμός 

κατανόησης των διαφημίσεων. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται στο ότι οι 

ερωτηθέντες έδωσαν μικρότερη μέση βαθμολογία από αυτή των ειδικών στα 

χαρακτηριστικά της πληροφορίας, της πληρότητας και της ποιότητας των 

διαφημίσεων. 

Όσον αφορά στο δεύτερο στόχο της μελέτης, διαπιστώνεται ότι οι 

φαρμακευτικές διαφημίσεις έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν συναισθηματικά 

τους δέκτες τους και μάλιστα με θετικό τρόπο, εφ’ όσον από τη μέση βαθμολογία 

των ερωτηθέντων  φαίνεται ότι γενικά προκαλούν καθησυχαστικά συναισθήματα 

για τη χρήση και την αποτελεσματικότητά των σκευασμάτων που προωθούν 

έναντι συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται στο 

γεγονός ότι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των μέσων βαθμολογιών που δόθηκαν 

για το πλήθος των χαρακτηριστικών των διαφημίσεων από τις δύο ομάδες 

ερωτηθέντων καταγράφηκε για εκείνο του συναισθήματος. Μάλιστα για αυτό το 

στοιχείο η ομάδα των ειδικών έδωσε τη μικρότερη μέση βαθμολογία. Σε αυτό το 

συμπέρασμα συνηγορεί εν μέρει και το γεγονός ότι οι καταναλωτές ένιωσαν, 

όπως φάνηκε από τη βαθμολογία τους, σε μεγαλύτερο βαθμό από τους ειδικούς 

ότι μια φαρμακευτική διαφήμιση μπορεί να τους προτρέψει στην αγορά του 

σκευάσματος που επικοινωνεί όταν υπάρξει η ανάλογη ανάγκη. Το στοιχείο αυτό 

βέβαια δεν συνάδει με την καταγραφή της δυνατότητας τέτοιων διαφημίσεων να 

πείσουν τον πιθανό αγοραστή για το προϊόν τους (το χαρακτηριστικό της 

πειστικότητας έλαβε μικρότερη μέση βαθμολογία από τους καταναλωτές σε 

σχέση με τους ειδικούς). Πιθανά, η διαφοροποίηση αυτή προκύπτει από την 

αδυναμία των ερωτηθέντων να κατανοήσουν πλήρως αυτού του είδους τις 

διαφημίσεις, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, εν συγκρίσει με τους ειδικούς που 

διαθέτουν γνώσεις και μέσα όχι μόνο για την κατανόηση αλλά και την αξιολόγηση 

των διαφημίσεων. 

Τέλος, σχετικά με τη γενικότερη στάση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού 

και βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη σύγκριση των απόψεων 

των δύο ομάδων της παρούσας μελέτης (οι οποίες όμως συνιστούν μικρό δείγμα 

για τη γενίκευση των διαπιστώσεων αυτών) φαίνεται ότι οι φαρμακευτικές 
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διαφημίσεις αποτελούν μια μέτριου ενδιαφέροντος προωθητική δράση, οι οποίες 

ομοιάζουν αρκετά μεταξύ τους χωρίς όμως να μπορούν να καλύψουν 

ικανοποιητικά την πιθανή ανάγκη του κοινού για πληροφόρηση. Το κοινό 

πιστεύει ότι οι διαφημίσεις δίνουν έμφαση κυρίως στο θεραπευτικό δείκτη και όχι 

στις παρενέργειες των φαρμάκων και ενώ τις θεωρούν αρκετά σαφείς εκφράζουν 

εμμέσως επιθυμία για μεγαλύτερη πληρότητα, ποιότητα και πειστικότητα.  

Από τα ως άνω συμπεράσματα, το πλέον χρήσιμο στοιχείο ίσως είναι η 

παρατήρηση ότι η ομάδα των καταναλωτών παρ’ όλο που βαθμολόγησε μέτρια 

το ενδιαφέρον που μπορούν να τους προκαλέσουν οι φαρμακευτικές διαφημίσεις 

που αναφέραμε, συναισθηματικά φάνηκε να καλύπτεται, εφ’ όσον τους 

δημιούργησαν σε μεγαλύτερο βαθμό το αίσθημα της σιγουριάς για την 

αντιμετώπιση της νόσου, πάντα σε σχέση φυσικά με την ομάδα των ειδικών.   

Αυτό το στοιχείο πιθανά να αντανακλά μια σχετική επιτυχία των διαφημίσεων 

αφού προκάλεσαν θετικό συναίσθημα στους υγιείς ερωτηθέντες, γεγονός που 

επιδέχεται περαιτέρω διερεύνησης, ειδικά εάν κάποιος αναρωτηθεί για τα 

αποτελέσματα που θα προέκυπταν αν η ομάδα των ερωτηθέντων απαρτιζόταν 

από ανθρώπους που υποφέρουν από κάποιο σχετικό με τη χρήση των 

φαρμάκων που επιλέξαμε πρόβλημα υγείας. 

Παρ’ όλα αυτά όμως και επειδή πεποίθησή μας είναι το ότι τόσο η υγεία όσο 

και τα φάρμακα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αγαθά και όχι ως ευκαιρία 

κερδοφορίας, οφείλουμε να σημειώσουμε πως όλοι όσοι εργάζονται στο χώρο 

της υγείας αλλά κυρίως όσοι έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα 

δεν πρέπει να ξεχνούν την επιρροή που μπορεί να ασκήσει η άμεση προς το 

κοινό φαρμακευτική διαφήμιση [Van de Engh, 2010] και να διασφαλίζουν το 

γεγονός ότι οι ασθενείς λαμβάνουν αντικειμενική και τεκμηριωμένη πληροφόρηση 

ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και ορθές αποφάσεις για τη 

διαχείριση της υγείας τους. Η επιλογή της όποιας θεραπείας πρέπει να γίνεται με 

άξονα τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο εκάστοτε ασθενής ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του και όχι βάσει του πιο ισχυρού διαφημιστικού 

μηνύματος.  
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