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0 y›l önceydi. Dünyan›n en tan›nm›ﬂ ilaç ﬂirketlerinden ...’in genel müdürü Henry Gadsden, Fortune
dergisine “s›k›nt›lar›n›” anlat›yordu! Çok samimiydi. Emeklili¤i yaklaﬂan Gadsden, “ilaç pazar›n›n hasta insanlarla s›n›rl› olmas›n›n” s›k›nt› yaratt›¤›n› söyledi. O,
...’in Wrigley’s gibi bir
çiklet üreticisi olmas›n›
istiyordu. Hayali, gerçekten
“büyük”tü:
“Sa¤l›kl› insanlara yönelik ilaç üretmek”...
‹ﬂte o zaman, ... “herkese satmaya” muktedir
olacakt›. Bu demeçten
otuz y›l sonra Gadsden’in hayalleri gercek
oldu.”
“Bugün, dünyan›n en
büyük ilaç ﬂirketlerinin
pazarlama stratejileri
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sald›rgan bir biçimde sa¤l›kl› ve iyi durumdaki insanlar›
hedefliyor. Günlük hayat›n ola¤an iniﬂ ç›k›ﬂlar› sinir rahats›zl›klar› oldu; genel ﬂikayetler korkutucu hastal›klara dönüﬂtürüldü ve gittikçe daha fazla insan hastaya çevrildi. ‹çimizdeki ölüm, yaﬂlanma ve hastal›k korkular›n› kaﬂ›yan
500 milyar dolarl›k ilaç endüstrisi, yapt›¤› promosyon
kampanyalar› ile insan olman›n anlam›n› de¤iﬂtiriyor. Hayat kurtar›p ac›lar› azaltt›klar› için alk›ﬂlanabilecek ilaç
devleri, art›k sadece hasta insanlara ilaç satmakla tatmin olmuyor. Çünkü Wall Street’ten de anlaﬂ›laca¤› gibi, sa¤lam
insanlara hasta olduklar› söylenerek kazan›labilecek çok
para var!”
XX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bulaﬂ›c› hastal›klar büyük ölçüde denetim alt›na al›nd›; yaﬂam koﬂullar›, XIX. yüzy›ldan beri giderek düzeliyordu: Bu iki etken ortalama ömrün
uzamas›yla sonuçland›. Böylece, akut, öldürücü hastal›klar›n yerini giderek kronik ve tan›m gere¤i tam iyileﬂmeyen
hastal›klar ald›. Bu geliﬂmenin ilk sonucu sa¤l›k giderlerinin önceki dönemle k›yaslanamayacak ﬂekilde artmas› oldu. XX. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru bilimsel t›bb›n konvansiyonel yöntemlerinin etkilerinin s›n›rl› kalmas› “alternatif”
çözümleri bir kez daha gündeme getirdi: “Nas›l olsa «o» da
tam iyileﬂtirmedi¤ine göre «bu» da denenemez miydi?” Nihayet, nüfusun artan bir kesiminin ilaçlara “ba¤›ml›” olmas›, giderek daha pahal› ilaçlar›n, - geniﬂlemiﬂ ve daha çok
insan› kapsayan yeni tan›lar›n da – gündeme gelmesine yol
açt›.
Günümüz hekimi bilimsellikten ayr›lmadan neyin gerçek
bir ilerleme, neyin bir pazarlama oyunu oldu¤unu ay›rmak
gibi zor bir görevle karﬂ› karﬂ›ya. Bu kitap, geliﬂmeleri
belirli bir bak›ﬂ aç›s›yla sunuyor. Bu konuda farkl› bak›ﬂ
aç›lar›n› izlemek günümüz hekiminin, özellikle de “ilk baﬂvuru hekimi”nin iﬂinin önemli bir parças›.
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