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ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ-ΠΟΙΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Ενημέρωση?

On one axis you have maximum accuracy, integrity, detail-all of those 
wonderful things. And then on the other one you have got time. 
Your job is to do the best you can within that parameter. 
(Medical reporter USA).

Often I do get pointly headed stories and twist them around to a more consumer
oriented angle. But if I can’t find a line that means something for a suburban
family than it is going to be difficult to get it into the newspaper. 
(Medical reporter USA)

Media coverage of health issues and how to work efffectively with journalists
Leask et al, BMC Public Health 2010,10:535
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How do journalists cover treatments, tests, products and procedures?
An evaluation of 500 stories

Daily delivery of news stories may have a profound impact and perhaps
harmful impact on health care consumers

Journalists fail to discuss costs, quality of the evidence, alternative options
and the absolute magnitude of potential benefits and harms
Gary Schwitzer, PLos Medicine May 2008, volume 5:e95, www.plosmedicine.org

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (Πονηρές λέξεις των ΜΜΕ?)
Θεραπεία-θεραπευτικός-η-ο
Αποτέλεσμα-αποτελεσματικός-η-ο
Ασθενείς ή υγιείς άνθρωποι ή ομάδα ελέγχου?
Επιστημονική μελέτη, κλινική ή πειραματική? Άνθρωποι ή πειραματόζωα?
Φάρμακο ή επέμβαση ή παρέμβαση?
Νέο-καινούργιο-πρωτοποριακό?
Κόστος-φθηνό-ακριβό
Αιματηρό ή αναίμακτο?
Σε ποιούς-πότε-πόσο?
Θνητότητα-επικινδυνότητα-παρενέργεια-επιπλοκή

How do journalists cover treatments, tests, products and 
procedures? An evaluation of 500 stories

Ratings criteria and explanation

Adequate discuss costs
Quantifies benefits
Adequately explains potential harms
Compares new ideas with existing alternatives
Seeks independent sources and discloses conflict of interest
Avoids disease mongering!
Reviews study methodology or quality of evidence
Establishes true novelty of the idea
Establishes availiability of the product or procedure
Appears not to rely solely on news release

Gary Schwitzer, www.HealthNewsReview.org
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΜΜΕ 
Κριτήρια επάρκειας και αξιοπιστίας της ενημέρωσης

1- αναφορά κόστους θεραπείας ή παρέμβασης
2- ποσοτικοποίηση της ωφέλειας-στατιστική 
3- επαρκής αναφορά παρενεργειών
4- άλλες ήδη υπάρχουσες θεραπείες ή μέθοδοι
5- αναφορά οικονομικού ενδιαφέροντος
7- αναφορά πηγής χρηματοδότησης
8- αποφυγή ονοματοδοσίας νέων νοσημάτων (disease mongering)
9- αναφορά της μεθοδολογίας-ασθενείς? Υλικά?
10- προσεκτική χρήση του όρου πρωτοπορία-καινοτομία
11- Διαθεσιμότητα θεραπείας ή μεθόδου
12- έναλλακτικές πηγές ενημέρωσης πλην ΜΜΕ

Gary Schwitzer, www.HealthNewsReview.org

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΜΜΕ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ο Φόβος της επιδημίας και 
η επιδημία του φόβου

Θανάσης Δρίτσας 2009, Καθημερινή

Το σκάνδαλο της γρίπης 
Η1Ν1

Υπερδιάγνωση
Αύξηση παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών
Κατανάλωση εμβολίων
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Disease mongering Disease mongering 
Το πρόβλημα της υπερδιάγνωσης και κατάχρησης εξετάσεωνΤο πρόβλημα της υπερδιάγνωσης και κατάχρησης εξετάσεων

Πρόπτωση μιτροειδούςΠρόπτωση μιτροειδούς
((MitralMitral valve valve prolapseprolapse))

Όζοι θυρεοειδούςΌζοι θυρεοειδούς
((Thyroid gland nodulesThyroid gland nodules))

Κακόηθες μελάνωμαΚακόηθες μελάνωμα
((MelanomaMelanoma))

λίπος στο ήπαρλίπος στο ήπαρ
((Fat in the liverFat in the liver))

ΟστεοπόρωσηΟστεοπόρωση
((OsteoporosisOsteoporosis))

Αξονική στεφανιογραφία (Αξονική στεφανιογραφία (CT coronary angiographyCT coronary angiography))

Αιφνίδιος θάνατος κατά την άθλησηΑιφνίδιος θάνατος κατά την άθληση
Medical screen related to sports and the fear of sudden deathMedical screen related to sports and the fear of sudden death

The Big The Big PharmaPharma

How many drug innovations How many drug innovations 
over the last 20 years ?over the last 20 years ?



5

Gross mortality effect, Gross mortality effect, 
StatinsStatins vsvs penicillin penicillin vsvs bb--blockers blockers vsvs early vaccination ?early vaccination ?

The cholesterol fear and disease mongering
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Consumer targetedConsumer targeted
Mass media medical advertsMass media medical adverts

Massive use of AntidepressantsMassive use of Antidepressants

Social attention deficit anxiety disorder Social attention deficit anxiety disorder 
and the expanded and the expanded 

psychiatricpsychiatric
drug prescription campaigndrug prescription campaign
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The Viagra philosophy: The Viagra philosophy: 
Just healthy or better than well?Just healthy or better than well?
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The fight against clots:The fight against clots:
More and over the More and over the 

aspirin!aspirin!

The bleeding effects:The bleeding effects:
Aspirin plus Aspirin plus clopidogrelclopidogrel!!

A crisis in the identity 
of modern doctoring?

Doctor or medical scientist?

Medical Doctor=able to communicate with public!
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Too many specialist doctors per population unit 
Good or bad for medicine? BMJ 2010

Creating disease mongering

Τα προβλήματα του ιατρικού πληθωρισμού
Υπερδιάγνωση-υπερπληροφόρηση-κατάχρηση εξετάσεων

Becoming a doctor:Becoming a doctor:
We need to make healersWe need to make healers

and not killersand not killers

Take the best and make them even better,
RAF training Department, UK
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The Future, if we do not react:
Consumer targeted medicineConsumer targeted medicine

Medicine without doctors!

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΜΕ

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Πανικός-άγχος-κατάθλιψη
Παρερμηνεία
Υπερδιάγνωση και πληθώρα ιατρικών εξετάσεων
Παρανόηση της έννοιας ΠΡΟΛΗΨΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!
Σπατάλη χρημάτων και ταλαιπωρία
Πολυφαρμακία 

ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Υγιής ενημέρωση και κριτική προσέγγιση
Βοήθημα στην επικοινωνία με τον γιατρό
Φιλτράρισμα της πληροφορίας
Βοήθημα στην αναζήτηση πραγματικά ειδικών (internet)
Αμφισβήτηση της απόλυτης ιατρικής εξουσίας
Βοήθημα στην απόκτηση εμπιστοσύνης στον γιατρό μας


