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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan lääkeyhtiöiden lääkäreille suuntaamaa masennuslääkkeiden markkinointimateriaalia 1990- ja 2000-luvuilla. Työn
lähtökohtana ovat kasvaneet masennusluvut sekä lääkkeiden käytön huima kasvu. Lääketeollisuus on selkeä hyötyjä
masennuslääkemarkkinoiden kasvusta ja lääkärit puolestaan ovat avainasemassa päättäessään siitä, kuka lääkitystä tarvitsee. Tutkielma keskittyy
tarkastelemaan sitä mitä ja miten lääkäreille masennuksesta ja masennuslääkkeistä kerrotaan.
Työssä otetaan kriittinen kanta masennukseen sairautena ja osoitetaan masennuksen käsitteen ongelmallisuus. Masennus käsitetään yhtäältä
medikalisaation tuotteena ja kulttuurin tuottamana sosiaalisena konstruktiona. Masennuksen konstruoitumista tarkastellaan tämän lisäksi Ian
Hackingin dynaamisen nominalismin valossa. Tutkimuksessa esitellään näkemyksiä siitä, miten psyykenlääkkeiden kehitys ja lääketeollisuuden
toiminta on johtanut ajattelemaan mielenterveydellisiä häiriöitä entistä enemmän somaattisten sairauksien kaltaisina tiloina ja häiriöiden
psykologinen selittäminen on korvautunut uudenlaisella neurokemiallisella selittämistavalla. Tutkimuksessa pohjataan erityisesti Nikolas Rosen
ajatuksiin yhteiskunnan psykofarmakologisoitumisesta ja Ilpo Helénin näkemyksiin masennuksen kolmitahoisestä jäsentymisestä
asiantuntijoiden ja maallikoiden keskuudessa.
Tutkimuskysymys rakentuu neliosaiseksi: 1) Minkälaisena häiriönä masennus mainonnassa kuvataan? 2) Kuvataanko mainoksissa erityisiä
lääkitystä tarvitsevia kohderyhmiä? 3) Mikä on lääkityksen tavoite eli mitä lääkityksen avulla kerrotaan saavutettavan? 4) Miten lääkärit pyritään
vakuuttamaan lääkityksen tarpeellisuudesta eli minkälaisia keinoja lääkkeiden puolesta argumentoinnissa käytetään? Tutkimuskysymykset ovat
muotoutuneet sekä aineiston että masennuksesta ja masennuslääkityksestä käydyn keskustelun pohjalta. Analyysimenetelmänä on systemaattinen
lähiluku, johon on suodattunut vaikutteita sisällönanalyysista, retoriikka-analyysista sekä semioottisesta analyysitavasta.
Lääkeyhtiöiden markkinointimateriaali on painottunut pitkälti lääkäreiden kouluttamiseen masennuksesta: Markkinointimateriaalissa kerrotaan
mitä masennus on ja miten sitä tulee hoitaa. Lääkäreitä kehotetaan kiinnittämään huomiota erityisesti naisten ja vanhusten masennukseen ja
nämä ryhmät esitetään lääkitystä tarvitsevina kohderyhminä. Masennusta markkinoidaan serotoniiniaineenvaihdunnan häiriönä ja lääkettä
täsmälääkkeenä, joka korjaa aivokemiallisen häiriön. Masennuslääkkeet esitellään sivuvaikuksettomina ja helppokäyttöisinä ja niiden kerrotaan
ratkaisevan vanhoihin masennuslääkkeisiin liittyneet ongelmat. Masennus jäsentyy lopulta mainoksissa kuitenkin serotoniiniaineenvaihduntaa
laajemmin jonkinlaiseksi onnellisuuden ja hyvän elämän vastakohdaksi. Lääkityksen ei kerrota ainoastaan poistavan masennuksen oireita tai
korjaavan aivokemiallisen tasapainon: Sen kuvataan tuovan myös elämänlaatua. Onnellisuuden elämä on siten markkinointimateriaalin valossa
mahdollista saavuttaa serotoniiniaineenvaihduntaan vaikuttavalla täsmälääkkeellä.
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