
  וחברת התרופות עוקבת, הפנקס פתוח

  מאת אבינע� רכס

  ?בדיוק איזה מרש� רוש� כל רופאאי� זה שחברות הפרמצבטיקה יודעות 

  

לפני כמה חודשי� נפגשתי בבית החולי� שבו אני עובד ע� שני נציגי� בכירי� של חברת תרופות 

מנהלת "השנייה היתה ו, ל בישראל של אותה חברה"האחד היה המנכ. לאומית גדולה ומוכרת�רב

על מקומה ומעמדה של , בי� היתר, השיחה נסבה. האחראית לשיווק של תרופה מסוימת, "מוצר

אבל אתה לא רוש� מספיק : "לפתע התריסה בפני מנהלת המוצר. התרופה מול תרופות מתחרות

  ". מרשמי� של התרופה שלנו

  

 לי לתדהמתי כי חברת התברר. קשה לתאר את מידת ההפתעה והכעס שחשתי באותו רגע

שפת הגו� . התרופות יודעת כמה מרשמי� של אותה תרופה אני נות� לחולי� הנמצאי� בטיפולי

היא ניסתה לחפות על הטעות שעשתה מתו� חוסר . של מנהלת המוצר היתה של מבוכה רבה

  . א� האווירה נותרה מתוחה והשיחה הגיעה לסיומה במהירות, זהירות או טיפשות

  

החברות מעוניינות . של הרופאי�" התנהגות המרשמית"תרופות יש עניי� כלכלי רב בלחברות ה

העיקריי� " סוכני המכירות"ומאחר שהרופאי� ה� , לדעת דר� קבע כיצד מתנהל שוק התרופות

ה� אוספות ביעילות רבה מידע רב ומתוחכ� על שכיחות המרשמי� הרפואיי� השוני� , בשוק זה

ושהחלטותיה� , הרופאי� אינ� יודעי� כלל כי ה� נתוני� למעקב כזהמרבית . הניתני� על יד�

  . הרפואיות ה� שקופות וחשופות בפני אנשי השיווק של תעשיית התרופות

  

  כורי� מידע 

  

ניתוח ועיבוד של , ב ובקנדה תעשיית מידע העוסקת באיסו�" התפתחה בארה�50מאז שנות ה

תעשייה זו א� .  לתעשיית התרופות תמורת כס� רבומכירת מידע זה, נתוני� על מרשמי� רפואיי�

 Prescription Data" (כריית מידע ממרשמי� רפואיי�", זכתה לכינוי ייחודי המאפיי� אותה

Mining .(והבולטת שבה� היא חברת , כמה חברות פועלות בתחו� זה"IMS health ." בסיסה

  . לרבות ישראל, ושפועלת בכמה מדינות, ב"בקונטיקט שבארה

  

 דיווחה חברה זו על רווחי� �2005ב. ב" מהמרשמי� הניתני� בארה�70%החברה עוקבת אחר כ

עיקר רווחיה נבע ממכירת נתוני� המשמשי� .  מיליארד דולר ממכירת מידע רפואי1.75של 

מאחורי מלי� רכות אלה מסתתרת טכנולוגיית איסו� מידע רחבת ". הגברת יעילות כוח השיווק"ל

  . ו� ציבורי גלוי ופתוחהיק� המחייבת די

  

 בתי �7,000 בתי מרקחת מתו� כ�4,500 בקנדה מידע ממוחשב בIMSאוספת חברת , לדוגמה, כ�

על ידי תוכנות ייעודיות המושתלות , האיסו� נעשה באופ� ממוחשב. מרקחת הפועלי� במדינה

הדבר נעשה בתוק� הסכמי� מסחריי� ע� הנהלות הרשתות . במחשבי� של בתי המרקחת

  . בתי המרקחת גובי� תשלו� עבור המידע היוצא מה�. גדולות של בתי המרקחת ש�ה



  

א� הוא מכיל מידע חלקי על הרופא שכתב את , אינו כולל את זהות המטופל, לפי הנטע�, המידע

ע� , לדוגמה, כאשר מצליבי� את המידע החלקי הזה. לרבות מספר הרישיו� הרפואי שלו, המרש�

לכל רופא יש .  מהרופאי��70%  נית� לשחזר בקלות את זהות� של כ,מרש� התושבי� הקנדי

� יו�, המאפשר למעשה מעקב ממוחשב ורצו�, )FINDr( מספר זיהוי אישי IMSח הקנדי של "בדו

מידע זה מועבר . על כמות המרשמי� שניתנו על ידו ועל סוג התרופות שהוא משתמש בה�, יומי

וממנה הוא מועבר תמורת תשלו� לחברות , דעאוטומטית ובאופ� שוט� לחברת איסו� המי

  . התרופות

  

משתפת ההסתדרות הרפואית האמריקאית , למרבה הפלא, ש�. ב אינו טוב יותר"המצב בארה

)AMA ( המידע ומוכרת לה� נתוני� דמוגרפיי� על הרופאי� ממסד הידע �פעולה ע� חברות איסו

  .  מיליו� דולר בשנה�45שלה תמורת כ

  

כאשר נפגש נציג . חברות התרופות חוש� את הרופאי� למאמצי שיווק מתוחכמי�המידע העובר ל

מידע מפורט , במחשב כ� היד, הוא מחזיק בידו, מכירות של חברת תרופות גדולה ע� רופא מסוי�

כ� יכול סוכ� . מבלי שזה יהיה מודע לכ�, על סוג וכמות המרשמי� הניתני� על ידי אותו רופא

, מיידיי� בתגובה להתנהלותו המקצועית של הרופא" עונש"או " לתגמו"המכירות להפעיל 

באמצעי� אלה נית� לתפור . ובהתא� לאינטרסי� הכלכליי� של חברת התרופות שהוא מייצג

  . ולעקוב בדיוק נמר* על ההשפעה שיש לשיווק זה על התנהגותו, אישית לכל רופא" חליפת שיווק"

  

כי חלק גדול מהרופאי� ש� אינו , ב הראו"בקנדה ובארהסקרי� שנערכו על ידי ארגוני הרופאי� 

משמש סחורה , שחוש� את התנהגות� המקצועית, מודע כלל לעובדה כי מידע הנאס� אודות�

הביעו התנגדות , באות� סקרי�, הרוב המוחלט של הרופאי�. רבת ער� בשוק המידע הרפואי

רוב� ג� התנגדו .  המפורשתהנעשית שלא בידיעת� ובלא הסכמת�, נחרצת להמש� חשיפה זו

  . לעשיית רווחי� ממידע הנאס� אודות�

  

במחוז . הקדימה בדיו� הציבורי את מרבית מדינות העול� בנושא זה, למיטב ידיעתי, קנדה

מידע פרטני נאסרה בחוק והכללי� האתיי� של איגוד הרוקחי� ש� " כריית"קולומביה הבריטית 

הבסיס לאיסור שנקבע הוא הטענה כי זו חדירה לא . ותאוסרי� מכירת מידע כזה לחברות התרופ

נית� ע� זאת . וכי חדירה כזאת אינה משרתת את האינטרס הציבורי, ראויה לפרטיות הרופא

 �מבלי שנית� יהיה , ברשת ממוחשבת שנבנתה לצור� כ�, מהמחוז כולו" מידע מלוקט"לאסו

  . לבודד מידע על רופא מסוי�

  

עמדה זו . �1997 התייחסה לעניי� בנייר עמדה מפורט מ) CMA(ההסתדרות הרפואית הקנדית 

לפי החוק , מידע פרטני על רופאי� חייבת להיעשות בצורה גלויה ושקופה" כריית"קובעת כי 

איסו� כזה אפשרי רק א� הוא לא מפר את הסודיות הרפואית של . ובהתא� לכללי האתיקה

כי איסו� פרטני של מידע ייעשה , עוד נאמר ש�. � הפרטיי� של הרופאי�החולה ואינו חודר לחיי

, בשימוש ראוי, מידע פרטני כזה. רק כאשר מדובר בטובת הציבור ולצור� שיפור הטיפול הרפואי



לרופא על הצורה שבה הוא מטפל בחוליו ולצור� שיפור הידע המקצועי " היזו� חוזר"צרי� לשמש 

  . שלו

  

על זהות החברות , כי יש ליידע את הרופאי� על המידע הנאס� אודות�, נייר העמדה קובע

ההסכמה ניתנת . וכי יש לקבל מראש ובכתב את הסכמת� לכ�, המסחריות שאליה� מועבר המידע

נייר . לפרק זמ� קצוב ולרופא נשמרת הזכות לסרב להעביר חלק מסוי� של המידע או את כולו

מיד את המידע הנאס� על רופא מסוי� לרשות אותו העמדה קורא לחברות המידע הרפואי להע

בכ� יכול המידע לשמש אמצעי לימוד . יחד ע� מידע מלוקט נוס� הרלוונטי לתחו� עיסוקו, רופא

  . ושיפור השירות הרפואי לכלל החברה

  

  ומה ע� החיסיו� 

  

ה הדאגה להשפעה אפשרית על טוהר המרשמי� של הרופאי� חצתה לאחרונה את הגבול בי� קנד

היתה מדינת ניו המפשייר , עמותות החולי� והצרכני�, בתמיכת איגודי הרופאי�. ב"לארה

מידע מרשמי על " לכרות"חוק האוסר על חברות פרטיות , 2006ביוני , ב לאשר"הראשונה בארה

החוק מתיר איסו� כזה רק לרשויות המדינה ולצרכי� של בריאות הציבור וניהול . רופאי�

  . בדמדיניות רפואית בל

  

עתרו מיד לבית המשפט בטענה כי החוק מפר את , IMSובראש� , חברות איסו� המידע רפואי

בית המשפט פסק באפריל השנה לטובת חברות . החוקה האמריקאית בדבר חופש הדיבור והמידע

וככזה אי� , אלא תוצאה של עבודתו המקצועית, "על הרופא"המידע וקבע כי המידע אינו אישי 

נציגי המדינה הודיעו בתגובה כי בכוונת� לעתור לערכה שיפוטית גבוהה יותר נגד . יו�עליו כל חיס

  . פסק הדי�

  

ב החלו הולכות בעקבות ניו המפשייר ובשנה האחרונה התקבלו חוקי� "מדינות נוספות בארה

במדינות רבות . המידע על רופאי� ג� במדינות ורמונט ומיי�" כריית"דומי� המגבילי� את 

הנחת היסוד של המחוקקי� . ב נמצא תהלי� החקיקה בשלביו הראשוניי� בלבד"ארהאחרות ב

כי מעקב כזה חוש� את הרופאי� ללחצי� והשפעה לא ראויה של תעשיית , באות� מדינות היא

התרופות וכתוצאה ממנה ה� עשויי� לרשו� תרופות אתיות חדשות שרוב� יקרות יותר מאלה 

וצאה כספית גדולה יותר ויקשה לנהל את מדיניות הבריאות בכ� תיגר� ה. הנמצאות כבר בשוק

  . באות� מדינות

  

ב על "טענה זו מתבססת על העובדה שבעשור האחרו� הוכפלה פי חמישה ההוצאה הלאומית בארה

שליש מעלות נוספת זו מייחסי� החוקרי� לשיפור שחל ביעילות השיווק . תרופות מרש�

ערות לאיו� המתגבש נגד� והמאבק המשפטי שלה� נגד " יכריית מידע רפוא"החברות ל. לרופאי�

  . החקיקה במדינות אלה רק בתחילתו

  

נאלצה לפני כשנה למצוא איזו� בי� דרישה גוברת של ) AMA(ההסתדרות הרפואית האמריקאית 



עמדת . לבי� האינטרסי� המנוגדי� של תעשיית התרופות, חבריה לפרטיות ולאוטונומיה מקצועית

מאחר שחלק ניכר , פואית האמריקאית נגועה בניגוד אינטרסי� מובהקההסתדרות הר

  . מהכנסותיה הוא ממכירת מידע ממוחשב על חבריה לתעשיית התרופות

  

בנייר עמדה משות� של ההסתדרות הרפואית האמריקאית וחברות התרופות נעשה מאמ* להגיע 

ת נוספת של המחוקק ולבלו� להגבלה ופיקוח עצמיי� באיסו� המידע כדי למנוע התערבות אפשרי

התוכנית לצמצו� המידע על "לפי . ב"ניסיונות חקיקה במספר הול� וגדל של מדינות בארה

יציאה זו אינה . רשאי רופא להוציא עצמו ממאגר המידע, 2006שנכנסה לתוק� במאי , "הרופאי�

פגשי� עמו כי מידע אישי עליו לא יימסר לנציגי החברה הנ,  הרופא רשאי רק לדרוש�שלמה 

  . א� הנהלות חברות התרופות עצמ� ימשיכו לקבל כמקוד� את המידע, ולאלה הממוני� עליה�

  

 מהרופאי� בהסתדרות הרפואית האמריקאית 25%כי רק , בדיקה שנערכה לאחרונה מראה

אי� פלא שנתוני� אלה .  מה� בחרו באפשרות לקבלת החיסיו�1%יודעי� על תוכנית חדשה זו ורק 

  . ביקורת רבה נגד ההסתדרות הרפואית האמריקאית בשל כנות כוונותיהמעוררי� 

  

כל דיו� ציבורי במסגרת החוקית הראויה שבה , למיטב ידיעתי, בישראל לא התקיי� עד כה

החברתיות והכלכליות שיש , מידע רפואי ועל ההשלכות האתיות" כריית"צריכות לפעול החברות ל

א� מי ישמור ג� על פרטיותו , יח את פרטיותו של החולהחוק זכויות החולה מבט. לפעילות זו

  ? המקצועית של הרופא

  

ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית "ויו" הדסה"אבינע� רכס הוא פרופסור לנוירולוגיה ב

  בישראל

  

  הכתבה פורסמה באתר האר*

  :אתר האר*
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