Hogyan befolyásolja a gyógyszeripar az egészségügyi rendszert?
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Susan Chimonas (Department of Epidemiology and Biostatistics, Memorial Sloan
Kettering Cancer Center, New York, NY, US; Center for Health Policy and Outcomes,
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 485 Lexington Avenue, New York, NY 10017,
USA) és mt. tanulmánya szerint a gyógyszer- és orvostechnikai ipar egészségügyi
rendszerhez fűződő pénzügyi és nem pénzügyi kapcsolatai szabályozatlanok és
átláthatatlanok. A felügyelet és a transzparencia megerősítésére lenne szükség a
közbizalom erősítése és a betegellátásnak a kereskedelmi befolyásoktól való mentesítése
érdekében.
Már az Institute of Medicine Washington 2009-ben készült tanulmánya is felhívta a
figyelmet az orvostechnikai cégek törekvéseire az egészségügyi rendszer befolyásolása
érdekében. Az eddigi tanulmányok többsége azonban csak egyedi aspektusokra fókuszált:
az egészségügyi személyzet, a kórházak, a folyóiratok, a kutatás, képzés, kórházi ellátás
területén jelentkező érdekkonfliktusokra. Ám az összefonódások mértéke átláthatatlan.
A szakértők a világ 37 országából származó 538 cikk adatai alapján összeállították a
gyógyszeripar és az egészségügyi rendszerek közötti érdekkonfliktusok térképét. Az
eredmények szerint összefonódások hálózata működik, a szereplők minden típusa
pénzügyileg kapcsolódik az orvostechnikai iparhoz.
A vizsgált tanulmányokban a leggyakrabban érintettek az egészségügyben működő
szakértők (422 eset, 78%). A publikációk több mint fele (303 eset, 56%) az orvostechnikai
ipar és a kutatás közötti kapcsolatokat dokumentált, miközben a kórházi ellátás (156, 29%),
a képzés (145, 27%), az irányelvek fejlesztése (33,6%) és a gyógyszerek kiválasztása
(8,1%) ritkábban fordul elő.
A kutatók egyebek között leírják, hogy az opioidgyártók megvesztegetik az egészségügy
különböző szereplőit, hogy azok nyomást gyakoroljanak a felügyeleti és egészségügyi
hatóságokra az opioidokkal való terápiákról szóló irányelvek hatályon kívül helyezésére
vagy felpuhítására.
Ezek az eredmények már ismert vagy dokumentált összefonódásokra korlátozódnak, egyes
adatok esetleg elkerülhették az értékelők figyelmét. Tény, hogy az egészségügyet átszövik
a gyógyszer- és orvostechnikai iparral kapcsolatos érdekkonfliktusok, követésükre és
nyilvánosságra hozatalukra vonatkozóan azonban még sehol sem vezettek be irányelveket,
ami megerősíti a felügyelet és a transzparencia megerősítésének szükségességét.

