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Udział lekarzy i pielęgniarek w reklamach leków –  
aspekty etyczne i socjologiczne 

Attendance of doctors and nurses  
in drug advertising – ethical and sociological aspects

The ad accompanies us almost anytime. Advertising is almost 
everything: from food products, clothes, cars, homes to, the sub-
ject of this article - drugs. This article discusses the ethical and legal 
aspects of drug advertising and dietary supplements. The legal and 
ethical aspects of the participation of physicians and nurses in phar-
maceutical advertising were also analyzed. In addition, issues relat-
ed to the advertising of pharmaceuticals by actors pretending to be 
medical professionals and the impact of pharmaceutical advertising 
on the psyche of consumers were discussed.

Keywords: advertising, ethics in advertising, drugs, pharmaceuticals.

Reklama towarzyszy nam w niemalże każdej chwili. Reklamowa-
ne jest prawie wszystko: od produktów spożywczych, ubrań, samocho-
dów, domów po – będące przedmiotem zainteresowania niniejszego 
artykułu – leki. W artykule poruszone zostały etyczne i prawne aspek-
ty reklamy leków oraz suplementów diety. Analizie poddano również 
prawne i etyczne aspekty udziału lekarzy i pielęgniarek w reklamach 
farmaceutyków. Ponadto poruszono kwestie reklamowania farmaceu-
tyków przez aktorów udających przedstawicieli służby medycznej oraz 
wpływ reklam farmaceutyków na psychikę odbiorców.
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Wstęp

Mówi się – nie bez powodu zresztą – że reklama to dźwignia han-
dlu. Wiedzą o tym doskonale producenci rozmaitych towarów oraz 
wykonawcy różnorodnych usług, którzy wykorzystują niemal wszyst-
kie środki masowego przekazu, aby tylko przekonać potencjalnego 
klienta do swojej oferty. Do współczesnego człowieka reklama dociera 
właściwie z każdej strony, nawet nie mając w zwyczaju przesiadywać 
przed telewizorem czy surfować po Internecie, może zetknąć się z re-
klamą za pośrednictwem billboardów funkcjonujących w przestrzeni 
już nie tylko wielkich aglomeracji miejskich, ale także małych miejsco-
wości i wsi. Większość konsumentów właśnie z reklamy dowiaduje się  
o istnieniu danej marki oraz o zaletach oferowanego przez konkret-
nego producenta dobra. Warto mieć jednak świadomość, że re-
klama pełni nie tylko funkcję informacyjną, ale przede wszystkim 
perswazyjną, której zasadnicza rola sprowadza się do przekonania 
odbiorcy z jednej strony, że potrzebuje danego dobra, z drugiej, że 
powinien wybrać konkretną markę, która przynajmniej w teoretycz-
nym założeniu spełni wszelkie jego oczekiwania. Dotyczy to właści-
we każdego rodzaju produktu, w tym także leków i innych środków 
farmaceutycznych, których sprzedaż ze względu na ich specyfikę 
obwarowana jest regulacjami (m.in. koniecznością informowania 
konsumenta o wymogu zapoznania się z ulotką lub konsultacji z le-
karzem albo farmaceutą przed użyciem danego środka leczniczego). 
Mimo to relatywnie łatwo można zaobserwować, że reklamy leków 
pod względem treściowym i formalnym nie różnią się zasadniczo 
od reklam innych produktów, których używanie nie zagraża zdro-
wiu ani życiu człowieka. Specjaliści od marketingu środków farma-
ceutycznych w większości przypadków korzystają z metod znanych  
z reklam innych towarów, zwłaszcza pod względem językowym prze-
kazu reklamowego (Majkowska 2000). Do odbiorców reklam leków za-
zwyczaj trafia przekaz informujący o tym, że dany produkt jest „najlep-
szy” i „najtańszy”, a niektóre z nich cechują się także uniwersalnością 

i można je stosować w leczeniu różnych chorób (np. syrop na kaszel 
Mucosolvan przeznaczony jest do łagodzenia dolegliwości związa-
nych zarówno z kaszlem suchym, jak i mokrym; z kolei Amol daje ulgę  
w wielu niezwiązanych ze sobą schorzeniach). Wiele reklam odno-
szących się do produktów zaliczanych do kategorii najbardziej wsty-
dliwych towarów wykorzystuje żartobliwą formę przekazu, aby nieco 
złagodzić swój wydźwięk. Tak stało się w przypadku reklamy maści na 
hemoroidy Posterisan, do zakupu której zachęcają biegające „pupy”, 
zazdroszczące jednej ze swych towarzyszek, że może ona swobodnie 
i bez bólu usiąść na ławce. Cała wymowa reklamy zostaje później 
spuentowana w sloganie parafrazującym znane wyrażenie frazeolo-
giczne („siedzenie nie boli”). Oczywiście, każdy tego typu przekaz 
skierowany jest do bliżej nieokreślonego „ciebie”, borykającego się  
z danym problemem (np. „właśnie z myślą o Tobie została stworzona 
ta nowa formuła”). W reklamach leków, a także suplementów diety, 
nierzadko dochodzi do przenaukowienia treści, co w praktyce staje się 
możliwe nie tylko dzięki zastosowaniu odpowiedniego, niezrozumiałe-
go dla większości przeciętnych odbiorców przekazu, ale także za sprawą 
wykorzystania pewnego faktycznego lub rzekomego autorytetu w dzie-
dzinie medycyny (Pitrus 2001). Przykładem takiego działania może być 
reklamowanie lizaków na ból gardła dla dzieci firmy Natursept przez 
laryngologa doktora n. med. Jacka Cabę. Osobny problem stanowią re-
klamy, w których występują osoby podające się za przedstawicieli służb 
medycznych, którzy w rzeczywistości nie są nimi, a jedynie wynajętymi 
przez twórcę reklamy aktorami. 

Aspekt etyczny reklamowania produktów leczniczych 
przez lekarzy

Obiektywnie rzecz ujmując, wobec wszystkich reklam stosuje 
się – przynajmniej w teoretycznym założeniu – wymóg ich zgodności 
z prawdą. Nie wolno zatem rozpowszechniać reklam, których prze-
kaz nie pokrywa się w zupełności z rzeczywistością. Praktyka życia 
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codziennego pokazuje jednak, że zakaz ten jest notorycznie łamany, 
przy czym nie potrzeba uciekać się do jakichś specjalnych obserwa-
cji czy analiz, aby dojść do wspomnianego powyżej wniosku. Trudno 
bowiem uwierzyć w to, że na przykład każdy środek przeciwbólo-
wy jest najlepszy i uśmierza ból w kilka minut, a syrop na kaszel jest  
w stanie skutecznie zniwelować każdy rodzaj kaszlu, niezależnie od 
przyczyny schorzenia oraz współtowarzyszących mu objawów. Po-
ważne kontrowersje wzbudza też udział w reklamach lekarzy i pie-
lęgniarek (albo wynajmowanych do tych ról aktorów), którzy swym 
autorytetem wspierają sprzedaż danego farmaceutyku, czyniąc to 
bynajmniej nie w trosce o dobro potencjalnych pacjentów, ale dla 
własnego zysku (wynikającego tak z realnych korzyści majątkowych 
otrzymanych za publikację w mediach swojego wizerunku, jak i pro-
fitów marketingowych, polegających na zyskaniu popularności wśród 
chorych odwiedzających ich prywatne gabinety). Tymczasem trzeba 
mieć świadomość, że pracownikom służb medycznych udziału w re-
klamach zabrania nie tylko prawo, ale także Kodeks Etyki Lekarskiej,  
a konkretnie zawarty w nim artykuł 63, w którym jasno został sfor-
mułowany zakaz reklamowania się, stanowiący bezpośrednie pokłosie 
stawianego służbom medycznym wymogu budowania opinii o sobie 
jedynie na podstawie rezultatów swojej pracy, a nie autopromocji. 
Ponadto, w tym samym Kodeksie Etyki Lekarskiej (1991) czytamy, że 
lekarz nigdy nie powinien zgadzać się na wykorzystanie swego nazwi-
ska oraz upublicznianie własnego wizerunku dla celów komercyjnych. 
W tym kontekście warto zadać pytanie, dlaczego tak wielu lekarzy 
mimo wszystko decyduje się na złamanie obowiązującego prawa oraz 
przekroczenie nakazów etycznych? Czy wynika to z chęci zysku, czy też 
kierują nimi inne powody? Jak wskazuje jeden z przedstawicieli śro-
dowiska lekarskiego G. Wrona, pełniący obecnie funkcję Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, w opublikowanej 
na łamach „Gazety Lekarskiej” rozmowie z M. Jakubiak, w większości 
wypadków, lekarzami uczestniczącymi w przekazach reklamowych 
kieruje zwykła niewiedza w połączeniu z ignorancją i lekceważe-
niem wobec Kodeksu Etyki Lekarskiej. Okazuje się bowiem, że duża 
część lekarzy wykazuje się nieznajomością tego dokumentu, co samo  
w sobie można uznać za skandaliczne postępowanie. Medycy na ogół 
doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie mogą reklamować tzw. 
produktów leczniczych, zabrania im tego bowiem wprost artykuł 55 
Ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 871). Z drugiej strony nie dociera 
do ich świadomości wspomniany zakaz zawarty w Kodeksie Etyki Le-
karskiej. W dużej mierze – poza nieznajomością rzeczy w tej materii 
przez lekarzy – za ten stan rzeczy odpowiadają również zabiegi produ-
centów reklam, którzy aby zachęcić danego lekarza do uczestnictwa  
w reklamie uciekają się do różnego rodzaju kłamstw i półprawd. 

Najczęściej przekonuje się lekarzy do upublicznienia swo-
jego wizerunku poprzez wzbudzanie w nich przeświadczenia  
o reklamowaniu jedynie pewnych wyrobów medycznych (np. pielucho-
majtek), o których nie wspomina rzeczona ustawa. Brak jasnych regu-
lacji prawnych w tym zakresie przekonuje wielu medyków do udziału  
w reklamie, przy czym wychodzą oni z założenia, że jeśli coś nie jest 
zabronione, także w ich wypadku, jest to dozwolone. Tymczasem trze-
ba mieć świadomość, że lekarzy poza ustawą Prawo farmaceutyczne 
obowiązuje także Kodeks Etyki Lekarskiej, który nie pozostawia naj-
mniejszych wątpliwości co do zakazu udziału lekarzy w reklamach. 
Reprezentanci środowisk medycznych nie mogą stać na stanowisku, 

że reklamowanie przez nich tzw. „wyrobów medycznych” nie stoi  
w sprzeczności z obowiązującymi ich zasadami etycznymi. Nawet jeśli 
reklamowany produkt faktycznie nie jest lekiem a wyrobem medycz-
nym, żaden szanujący siebie i swego pacjenta lekarz (albo pielęgniarka, 
bo problem ten dotyczy także, i to wcale nierzadko, tej grupy zawodo-
wej), nie powinien podjąć się zachęcania do ich zakupu w środkach 
masowego przekazu. Oczywiście, w tym względzie trzeba również wziąć 
pod uwagę przysługujące każdemu lekarzowi prawo do informowania 
pacjentów. W praktyce jednak trzeba uświadomić sobie, że granica 
między udzielaniem informacji, a faktycznym zachęcaniem do zakupu 
danego środka farmaceutycznego jest bardzo nieostra i niezwykle łatwo 
– zwłaszcza przy złej woli – o różne nadużycia w tym zakresie (Jakubiak 
2015). Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w obecnych czasach część 
środowisk lekarskich w bardziej lub mniej uzasadniony sposób domaga 
się udostępnienia im prawnej możliwości uczestnictwa w reklamach, 
choćby w przypadku niektórych specyfików. Kwestia udzielenia takiego 
zezwolenia ciągle pozostaje jednak w sferze dyskusji, jeśli jednak tego 
rodzaju głosów zbierze się wystarczająco wiele, należy dołożyć wszel-
kich starań, aby w miarę możności udostępnić lekarzom i pielęgniarkom 
możliwość rozważenia tych spraw w ramach posiedzeń odbywanych 
w trakcie krajowych zjazdów przedstawicieli tych środowisk. Z drugiej 
strony nie można też nie zauważyć, że przypadki uczestnictwa medy-
ków w reklamach są jednostkowe, a większość osób z branży nie jest 
zbyt chętnie nastawiona do udziału w reklamach, popierając przy tym 
dążenia do wyeliminowania tego rodzaju zachowań za pomocą roz-
maitych środków. Świadczą o tym choćby różnego rodzaju dyskusje, 
które odbyły się w ostatnich latach podczas posiedzeń Naczelnej Rady 
Lekarskiej, a także jej okręgowych pododdziałów. Krytycyzm i dystans 
większości przedstawicieli środowisk medycznych wobec prawnej moż-
liwości uczestnictwa ich koleżanek i kolegów z pracy w reklamach sta-
nowi dla rzecznika NRL najlepszy wyznacznik sposobów postępowania  
w tego typu sprawach. Dlatego też, na bieżąco monitoruje się przy-
padki udziału lekarzy w reklamach, wszczynając postępowania karne 
w uzasadnionych wypadkach, naruszania obowiązującego prawa oraz 
Kodeksu Etyki Lekarskiej. Kara dla lekarza za udział w reklamie z regu-
ły przyjmuje formę grzywny w wysokości równej wartości uzyskanych  
z reklamy profitów. Te środki finansowe powinny zostać przeznaczone 
na jakiś cel charytatywny, np. utrzymanie domu lekarza-seniora. Zwykle 
jednak wysokość takich kar mieści się w przedziale od 1/3 do 3 średnich 
krajowych (Jakubiak 2015).

Rozważając z etycznego punktu widzenia kwestie występowa-
nia lekarzy w reklamach warto położyć również szczególny nacisk na 
spekt prawdomówności osób występujących w przekazach reklamo-
wych. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy – pomijając aspekt 
czysto finansowy – dany lekarz poleca jakiś preparat dlatego, że fak-
tycznie jest on przekonany o skuteczności tego specyfiku i możliwo-
ści jego zastosowania w absolutnie każdym przypadku konkretnego 
schorzenia? Lekarze na ogół doskonale zdają sobie sprawę z tego, 
że do każdego pacjenta, nawet cierpiącego na najczęstsze dolegliwo-
ści grypy czy przeziębienia, trzeba podchodzić indywidualnie, biorąc 
pod uwagę choćby płeć, wiek, masę ciała czy różne współtowarzyszą-
ce schorzenia i zalecając najlepszy w danym momencie rodzaj tera-
pii. Nie ma cudownych środków, które są w stanie wyleczyć każdego  
z każdej choroby, nie powodując przy tym żadnych skutków ubocznych. 
Odwołując się w tym względzie do konkretnego przykładu, nie da się 
zatem stwierdzić, czy występujący w reklamie syropu Herbapect Ju-
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mercyjnych. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie ma tutaj zasadniczo 
znaczenia czy konkretny produkt jest lekiem, suplementem diety, czy wy-
robem medycznym. Lekarz powinien unikać publicznego polecania pro-
duktów, co do których skuteczności w każdej sytuacji sam nie jest przeko-
nany. W tym kontekście można jednak zadać sobie pytanie: czy reklamy,  
w których występują reprezentanci zawodów medycznych, faktycz-
nie okazują się bardziej skuteczne? Jakie mechanizmy psychologiczne  
i socjologiczne o tym decydują? Kwestiom tym przyjrzymy się w szczegól-
ny sposób w kolejnym podrozdziale.

Wpływ reklamy z udziałem medyków  
na sprzedaż produktów

W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań dotyczących 
oddziaływania reklam na decyzje zakupowe podejmowane przez różne 
grupy konsumenckie. Ogółem rzecz biorąc, większość z tych badań od-
nosiła się do ogólnie rozumianego wpływu przekazów reklamowych na 
poziom sprzedaży leków, bez wyszczególniania istotnych cech reklamy 
(np. uczestnictwa w nich przedstawicieli zawodów medycznych). Odwo-
łując się do różnych ustaleń badawczych można zatem wywnioskować, 
że reklama nie odgrywa w tego rodzaju kwestiach najważniejszej roli, 
jakkolwiek trzeba zauważyć, że wraz z biegiem czasu i rosnącą tenden-
cją społeczeństwa do spędzania wolnego czasu przed telewizorem czy 
komputerem, przekazy reklamowe zaczynają zyskiwać na znaczeniu  
w kwestii ostatecznego przekonywania potencjalnych pacjentów do 
zakupu danego produktu leczniczego. Jakkolwiek nadal dla większości 
badanych osób poza ceną, najważniejsze w tym względzie okazuje się 
własne doświadczenie stosowania konkretnego specyfiku oraz zasię-
gana osobiście porada u lekarza czy farmaceuty, trzeba zauważyć sys-
tematycznie rosnący odsetek osób kierujących się w swych decyzjach 
nabywczych reklamą leków. Na przestrzeni lat 2004-2011 procent osób 
deklarujących nabywanie określonych specyfików leczniczych pod wpły-
wem reklamy zwiększył się z poziomu 8% do 20% (Cianciara, Piotrowicz 
2013), a w 2012 roku już co czwarty respondent był skłonny kupić lek 
kierując się w tym względzie przede wszystkim reklamą. Największy 
wpływ na konsumentów w tym aspekcie (38%) wywiera głownie reklama 
telewizyjna (Mroczek, Witsanko, Grochans 2012). Co warte podkreśle-
nia, od wielu lat wśród polskiego społeczeństwa utrzymuje się tenden-
cja do niechęci wobec występowania lekarzy lub aktorów w reklamach 
produktów leczniczych, uznając takie postępowanie za zdecydowanie 
niewłaściwe – szacuje się, że w 2011 roku osób negatywnie wypowia-
dających się o tego rodzaju praktykach było prawie 86%. Tylko 8% bada-
nych nie widziało niczego niestosownego w tych reklamach. Jak widać, 
Polacy nie są raczej chętni do oglądania lekarzy lub ich naśladowców  
w reklamach [CBOS 2011]. Z drugiej strony szeroko zakrojone badania 
przeprowadzone na przestrzeni lat przez psychologów i socjologów wyka-
zały ponad wszelką wątpliwość, że większość osób – zwłaszcza starszych, 
do których siłą rzeczy kieruje się znaczną część przekazów reklamowych 
dotyczących leków – wykazuje naturalną skłonność do ulegania wpły-
wom autorytetów w dziedzinie medycyny. Zdając sobie z tego sprawę, 
producenci reklam chętnie sięgają po osoby przypominające swym wy-
glądem i zachowaniem lekarzy i pielęgniarki. Warto jednak uświadomić 
sobie, że podobny skutek można odnieść również odwołując się do zda-
nia zwykłych ludzi, zadowolonych ze stosowania konkretnego leku. Jeśli 
starsza osoba – potencjalny konsument określonych leków – zewsząd sły-
szy dobre opinie o danym specyfiku, istnieje duże prawdopodobieństwo, 

nior lekarz medycyny Piotr Kolski faktycznie na podstawie swej wiedzy 
oraz praktyki lekarskiej jest przekonany o tym, że środek ten pomoże 
wszystkim przeziębionym i kaszlącym dzieciom, czy też mówi tak tylko 
dla pieniędzy, a w rzeczywistości, w niektórych wypadkach bardziej za-
sadne byłoby wykorzystanie innego specyfiku, bardziej dostosowane-
go np. do dzieci w określonym wieku. Co więcej, nie jest też do końca 
pewne, czy dana osoba jest rzeczywiście lekarzem lub pielęgniarką, czy 
tylko aktorem wynajętym przez marketingowców specjalnie do zagrania 
roli reprezentanta środowiska medycznego. Osoby takie, choć ubrane  
w lekarski kitel, wyposażone w stetoskop czy ciśnieniomierz oraz po-
zujące na tle lekarskich gabinetów, w istocie nie mają nic wspólnego 
z zawodami medycznymi. Z uwagi na fakt, że na tego rodzaju praktyki 
w ostatnich latach nabrało się wielu konsumentów, obecnie z ramie-
nia Naczelnej Rady Lekarskiej coraz częściej postuluje się, aby zakazać 
reklamowania produktów medycznych przez ynajmowanych do tych 
ról aktorów i aktorki. Do tej pory jednak nie ogłoszono żadnej ustawy 
regulującej te kwestie (Fedorowicz 2016). Co istotne, trzeba też mieć 
świadomość, że w reklamie niedopuszczalne jest nie tylko występowa-
nie lekarzy czy pielęgniarek faktycznie praktykujących ten zawód (lub 
aktorów, choć w tym ostatnim wypadku można mówić bardziej o od-
powiedzialności moralnej niż prawnej), ale także stosowanie form wy-
powiedzi sugerujących, że dana osoba w rzeczywistości wykonuje jeden 
ze wspomnianych zawodów zaufania publicznego (np. „pan/i doktor”, 
„polecam moim pacjentom preparat…” itp.), a także występowanie  
w stroju i scenografii nasuwających skojarzenie z lekarskim gabinetem 
oraz ubiorem. Trzeba też być ostrożnym w używaniu w reklamach zwro-
tów „najczęściej polecany przez lekarzy (farmaceutów) środek”, jak rów-
nież podpieranie się zaleceniami imiennie podpisanych lekarzy (albo 
pseudolekarzy) w reklamach. Nie wolno też powoływać się na opinie 
osób twierdzących, że posiadają jakieś naukowe tytuły (np. profesora 
socjologii czy specjalisty od marketingu), nawet jeśli twierdzenie takie 
w pełni pokrywa się z rzeczywistością (Świerczyński 2003). Nie można 
też wykorzystywać w tego rodzaju reklamach wizerunków osób, które 
np. poprzez role w popularnych serialach kojarzone są z pracą lekarza 
lub farmaceuty, choć faktycznie są oni jedynie odtwórcami konkretnych 
fikcyjnych ról, którzy z zawodem lekarza czy pielęgniarki nie mają nic 
wspólnego (Zimmermann, Pawłowski, Zimmerman 2009).

Reasumując, można stwierdzić, że producenci reklam nie zwa-
żając na różne kontrowersje natury etycznej oraz obostrzenia prawne  
w tym zakresie, chętnie w tworzonym przez siebie przekazie reklamo-
wym sięgają po autorytet lekarza, który w zamierzeniu marketingowym 
ma zachęcić potencjalnych konsumentów do zakupu danego specyfiku. 
Do tego rodzaju przedsięwzięć angażuje się nie tylko lekarzy czy pielę-
gniarki faktycznie wykonujące ten zawód, ale także odgrywających ich 
role aktorów. Większość przedstawicieli środowisk medycznych jest jed-
nak krytycznie nastawiona do tego rodzaju praktyk, dlatego też w naj-
bliższym czasie raczej nie przewiduje się zmiany obowiązującego w tym 
aspekcie prawa, jednoznacznie zakazującego medykom udziału w rekla-
mach produktów leczniczych. Z drugiej strony zdarzają się jednostkowe 
przypadki reprezentantów tych zawodów, którzy zgadzają się – oczywi-
ście za odpowiednią opłatą – upublicznić swoje nazwisko i wizerunek 
w celu zareklamowania jakiegoś leku. Za tego rodzaju postępowaniem 
– poza chęcią wzbogacenia się i zyskania popularności w mediach – stoi 
przede wszystkim niewiedza lekarzy oraz ignorancja względem wytycz-
nych zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej, które jednoznacznie zakazują 
firmowania swym nazwiskiem jakichkolwiek farmaceutyków w celach ko-
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do tej pory – jest niejednoznaczny. Z jednej strony bowiem wielu 
Polaków deklaruje swoją ogólną niechęć do udziału lekarzy lub ak-
torów grających rolę lekarzy w reklamach produktów leczniczych 
oraz suplementów diety. Z drugiej strony nie da się nie zauważyć, że  
w jakimś stopniu lekarze cieszą się dużym poważaniem społecznym oraz 
autorytetem, co dotyczy również osób występujących w reklamach. Me-
dycy poprzez sprawowanie swego rodzaju pieczy nad ludzkim zdrowiem 
uważani są za główną instancję rozstrzygającą co jest dobre, a co złe dla 
ludzkiego samopoczucia. Nic więc dziwnego, że dla wielu odbiorców re-
klam słowa lekarza płynące z reklamy stanowią świętość i w miarę moż-
ności starają się im podporządkować, nawet jeśli ostatecznie okazują się 
one nieprawdą.

Podsumowanie

Reklamy na stałe wrosły w rzeczywistość współczesnego czło-
wieka. Obecnie reklamuje się niemal wszystko, począwszy od samo-
chodów poprzez żywność, środki czystości oraz leki i suplementy die-
ty. Do zakupu tych ostatnich często zachęcają lekarze i pielęgniarki,  
a czasem także farmaceuci. Niestety, jak się okazuje, zarówno obo-
wiązujące prawo, jak i Kodeks Etyki Lekarskiej zabraniają im tego,  
a część z nich albo jawnie lekceważy te zakazy, albo żyje w nieświa-
domości swojego błędu. Za ten stan rzeczy nierzadko odpowiadają 
producenci reklam, którzy niekiedy świadomie i celowo wprowadza-
ją reprezentantów środowisk medycznych w błąd, utrzymując ich  
w przeświadczeniu o reklamowaniu nie produktów leczniczych, a jedy-
nie wyrobów medycznych, o których w żadnym miejscu nie wspomina 
ustawa – Prawo farmaceutyczne. Mimo to trzeba mieć świadomość, że 
lekarzom nie wolno reklamować leków, ponieważ w ten sposób podwa-
żają oni zaufanie pacjentów do siebie. Jest to też niezgodne z moralno-
ścią, ponieważ w przeważającej liczbie wypadków przekaz treściowy tych 
reklam zupełnie lub przynajmniej w znacznej części mija się z prawdą.
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że zdecyduje się ona zakupić konkretne lekarstwo, a co więcej, może ona 
także zachęcić swoją rodzinę i znajomych do nabycia tego samego farma-
ceutyku. Opinie innych ludzi, co do skuteczności konkretnego specyfiku 
– nawet jeśli płyną od teoretycznie nieznanych nam osób – wpływają 
pozytywnie na podjęcie ostatecznych decyzji zakupowych w tym zakresie 
(Meller 2008). 

Większość odbiorców reklam nie do końca zdaje sobie sprawę  
z faktycznego oddziaływania reklamy na ich psychikę. Tymczasem należy 
uświadomić sobie, że w przeważającej liczbie wypadków twórcy reklam 
leków sięgają po pewne rekwizyty, mające dla człowieka symboliczne 
znaczenie. Dla konsumentów ogromną rolę w kontekście wizualnym od-
grywa na przykład strój lekarza czy pielęgniarki, biały fartuch, okulary na 
nosie, stetoskop, wyposażenie gabinetu lekarskiego czy dentystycznego. 
Sama rola lekarza cieszy się niekwestionowanym autorytetem (podobnie 
rzecz ma się z tzw. celebrytami – aktorami, piosenkarzami, modelkami 
itp.). Konsumenci zwykle czują się przekonani sposobem zaprezento-
wania im pewnych symboli, dlatego nie mają większych oporów przed 
zakupem danego produktu, licząc na to, że dzięki temu będą mogli uzy-
skać pewne gwarantowane przez nie symboliczne wartości. W przypadku 
leków klienci oczekują przede wszystkim maksymalnej skuteczności dzia-
łania przy jednoczesnym minimum ewentualnych skutków ubocznych. 
Kierując się stworzoną przez E. Goffmana teorią interakcji należy stwier-
dzić, że za ludzkimi decyzjami zakupowymi – także w aspekcie leków – 
stoi przede wszystkim dążenie do zdobycia pewnych rekwizytów, dzięki 
którym konsument będzie mógł wejść w przeznaczoną mu w konkretnej 
chwili rolę (Kowal-Orczykowska 2007). Osoby zakupujące leki w jakimś 
sensie przyjmują na siebie role pacjentów przyjmujących dane specyfiki 
oraz ratujących w ten sposób własne zdrowie (a przy okazji wyrabiają-
cych sobie opinię na temat konkretnego środka farmaceutycznego).

Zgodnie z teorią socjologa emocji T. Kempera, lekarz jako osoba cie-
sząca się autorytetem wzbudza w odbiorcach reklamy naturalny szacu-
nek oraz poważanie, przyznając tym samym medykowi prawo do korzy-
stania z pewnego zakresu władzy oraz prestiżu w społeczeństwie. Władzę 
utożsamia się tutaj z możliwością nakłonienia innych osób do postępo-
wania zgodnie z własnymi wytycznymi i zaleceniami; z kolei status to nic 
innego jak moc wywoływania w innych osobach poszanowania dla siebie 
oraz odbierania od nich oznak całkowitego lub przynajmniej częściowego 
podporządkowania. Zazwyczaj układy takie występują w relacjach z natu-
ry hierarchicznych, czyli między podwładnymi a przełożonymi, uczniami 
a nauczycielami czy dziećmi a rodzicami. Niekiedy jednak można tego 
rodzaju postawy przyjmować także w równorzędnych stosunkach (np. 
koleżeńskich czy rówieśniczych). W takim wypadku jednostka, która 
zdominuje inne osoby, uzyskuje nad nimi pewną władzę oraz cieszy się 
wśród nich ogromnym szacunkiem i poważaniem. Przekładając tę sytu-
ację na relację lekarza i pacjenta trzeba stwierdzić, iż choć między obiema 
stronami nie zachodzą jakieś większe zależności, chory na ogół podziwia 
osoby wykonujące zawody medyczne i stara się stosować także do ich 
zaleceń, przynajmniej na tyle, na ile to możliwe. W jakiejś mierze dotyczy 
to również lekarzy z reklamy, choć w tym względzie do głosu dochodzą 
również kwestie związane z pewną dozą nieufności, wynikającą z niezna-
jomości danego lekarza oraz niemożności stwierdzenia czy rzeczywiście 
jest on reprezentantem środowiska medycznego, czy też tylko wynajętym 
dla potrzeb komercyjnych aktorem, odtwarzającym niczym w filmie rolę 
lekarza (Kowal-Orczykowska 2007).

Reasumując należy stwierdzić, że wpływ reklam z udziałem le-
karzy, pielęgniarek, farmaceutów lub grających ich aktorów – jak 
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