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Motyw matki w przekazach reklamowych na rynku leków OTC

Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza sposobu tworzenia przekazów reklamowych pre-
paratów OTC, opartych na motywie matki oraz związanych z nimi kontrowersji 
etycznych i prawnych. Rozważania prowadzono na podstawie wyników analizy 
porównawczej czterech spotów wykorzystujących ten motyw.

W reklamach preparatów OTC bohaterka przyjmuje rolę matki chorego dziec-
ka, rzadziej osoby chorej. Do najczęściej wykorzystywanych sposobów budowania 
przekazu uwzględniającego motyw matki należą: ukazanie scenki z życia, reko-
mendacja i przyłączenie się do większości, przy czym zazwyczaj są one stosowane 
łącznie, co zwiększa ich siłę oddziaływania. Odbiorcami przekazów kierowanych 
do matek są one same, jednak coraz częściej wydają się być nimi również dzieci. 
Jest to niezgodne z obowiązującym prawem i stwarza zagrożenie wpływania przez 
dzieci na decyzje zakupowe rodziców. Portret matki-Polki cierpiącej i wyrzekającej 
się własnych potrzeb jest zastępowany w spotach przez obraz matki-Polki uśmiech-
niętej, znajdującej wyjście z każdej sytuacji.

W artykule badawczym zwrócono uwagę na wątpliwości natury etycznej doty-
czące niektórych przekazów, co może zainteresować zarówno podmioty zwalczają-
ce niewłaściwe praktyki w tym zakresie, jak również odbiorców reklam.

Słowa kluczowe: motyw matki, reklama telewizyjna, preparaty OTC, rynek far-
maceutyczny.

Kody JEL: M31, M37

Wstęp

W budżetach reklamowych firm farmaceutycznych produkujących leki wydawane bez 
recepty (tzw. OTC), dużą część planowanych wydatków stanowią te przeznaczane na rekla-
mę telewizyjną. W związku z tym, iż we wspomnianym segmencie leków atrakcyjną grupą 
docelową są rodziny z dziećmi, bardzo często w dedykowanych im spotach wykorzystywa-
ny jest motyw matki. 

W artykule przeanalizowano sposób tworzenia przekazów reklamowych preparatów 
OTC opartych na motywie matki. Omówiono role, w jakich występuje matka oraz jak jest 
przedstawiana. Ponadto przeanalizowano, kim są potencjalni odbiorcy wspomnianych prze-
kazów oraz w jaki sposób mogą je odbierać. Przedstawiono również wątpliwości natury 
etycznej i prawnej, wynikające z ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 
roku, związane z omawianymi reklamami, a także wskazano na inne obszary, które można 
uznać za dyskusyjne.
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Rozważanie prowadzone było na podstawie analizy czterech spotów wykorzystujących 
motyw matki, a mianowicie reklam: saszetek Vicks SymptoMed Complete, pastylek Tantum 
Verde, syropu DexaPico oraz syropu Supremin. 

Specyfika działań reklamowych na rynku farmaceutycznym

Intensyfikacja działań reklamowych podejmowanych na różnych rynkach branżo-
wych, w tym także na rynku farmaceutycznym, wywołana jest m.in. dynamicznym wzro-
stem produkcji i – co się z tym wiąże – znaczną przewagą podaży nad popytem oraz 
nasilającymi się zjawiskami konkurowania o akceptację produktu ze strony ostatecznych 
nabywców.

Wspomniane czynniki powodują wzrost liczby reklam kierowanych do nabywców na 
rynku farmaceutycznym, którzy dokonują samodzielnie wyboru preparatów stosowanych 
w ochronie zdrowia. Dotyczy to produktów leczniczych wydawanych bez recepty, a więc 
tych, które kupowane są w podobny sposób jak inne produkty zaspokajające podstawowe 
potrzeby człowieka. Szczególny charakter popytu na tym rynku wynika ze specyfiki pro-
duktów, które pozwalają utrzymać zdrowie człowieka w dobrej kondycji i powinny być 
nabywane w zasadzie wyłącznie w momencie pojawienia się potrzeby. Istotne znaczenie 
produktów leczniczych powoduje, że obrót nimi, a także działania w zakresie komunikacji 
marketingowej, ograniczone są licznymi przepisami prawnymi i koniecznością przestrzega-
nia zasad etycznych.

Komunikacja marketingowa jest procesem przekazywania informacji (treści symbo-
licznych) między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem przez określony kanał i środki ko-
munikowania (Wiktor 2013, s. 14-15). Mając na uwadze istotną cechę komunikacji (dwu-
kierunkowy przepływ informacji) warto dodać, że oznacza ona też zbieranie informacji 
dotyczących preferencji i oczekiwań docelowego segmentu nabywców z rynku. W procesie 
komunikacji przedsiębiorstwa mają do dyspozycji różne narzędzia, takie jak reklama, pro-
mocja sprzedaży, promocja osobista, public relations czy marketing bezpośredni. Pierwsze 
z tych narzędzi, reklama, jest często stosowane przez producentów leków bez recepty czy 
suplementów diety. Za reklamę uznaje się każdą płatną formę prezentacji i promocji dóbr, 
usług i idei w środkach masowego przekazu przez dającego się wskazać nadawcę. 

Reklama produktu leczniczego ma swoje szczególne cechy wynikające z właściwości 
tego produktu (Mruk, Pilarczyk, Michalik 2014, s. 205). Reklamą produktu leczniczego 
jest wszelka działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do jego stosowania, 
która ma na celu zwiększenie liczby recept na dany produkt, a także ilości dostarczanych lub 
sprzedawanych i konsumowanych produktów leczniczych (Prawo farmaceutyczne z dnia  
6 września 2001 roku, Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). W aktach prawnych re-
gulujących reklamę produktu leczniczego zastosowano wiele ograniczeń, m.in. dotyczących 
zakresu wprowadzania odbiorców w błąd, nakazujących prezentować produkt obiektywnie, 
informować o jego właściwym stosowaniu.
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Istotną kwestią w procesie budowania kampanii reklamowej jest stworzenie skutecz-
nego przekazu. Jest to najbardziej kreatywny etap w całym procesie. Przekaz reklamowy 
powinien zawierać najważniejszą korzyść, jaką chce się rekomendować nabywcy. Do jego 
najważniejszych zadań należy: dotarcie do świadomości nabywcy, wywołanie potrzeby po-
siadania danego dobra, zapoznanie z produktem i podtrzymanie uczucia satysfakcji z do-
konanego zakupu (Pilarczyk 2004, s. 20). Przekaz promocyjny odwołuje się do motywów 
racjonalnych lub emocjonalnych. W pierwszym przypadku eksponowane są takie cechy, jak 
jakość produktu bądź ekonomiczność jego zakupu, natomiast w drugim apeluje się do ludz-
kich instynktów lub uczuć (Mazurek-Łopacińska 2002, s. 95).

Bardzo ważnym aspektem każdej reklamy jest jej bohater. Jego wiarygodność w najwięk-
szym stopniu oddziałuje bowiem na wiarę odbiorcy w przekazywane treści. Wspomniana 
wiarygodność związana jest z postrzeganiem danego bohatera jako eksperta w danej dziedzi-
nie (Kall 1998, s. 79). Dodatkowo, jeśli postać z reklamy darzona jest zaufaniem, jej obec-
ność w przekazie wpływa na postawy i zachowania konsumpcyjne odbiorców (Kozłowska 
2013, s. 119-120; Maison 2004, s. 47). Z tego powodu tak ważne jest odpowiednie dopaso-
wanie postaci reklamującej do reklamowanego produktu (Wiśniewska, Liczmańska 2011,  
s. 138). Bohaterkami spotów reklamowych bardzo często są matki, gdyż – zgodnie z odbio-
rem społecznym – nikt tak jak one nie zadba o zdrowie i szczęście najbliższych. Zazwyczaj 
przedstawia się je jako oddane rodzinie, kochające dzieci i ze szczególną troską dbające 
o ich wychowanie. Są skłonne do wyrzeczeń i nierzadko poświęcają się dla dobra pociech. 
Podobny portret matki można zaobserwować także w przekazach reklamowych na rynku 
farmaceutycznym, o czym szerzej w kolejnej części artykułu. 

Na rynku farmaceutycznym wykorzystywane są ogólnie znane sposoby tworzenia treści 
reklamowych. Popularną, często wykorzystywaną metodą budowania przekazu reklamowe-
go jest rekomendacja leku przez zwykłych użytkowników. W przypadku reklam produktów 
dla dzieci w charakterze polecających występują mamy (lub rodzice). Przykładem takie-
go sposobu tworzenia przekazu są reklamy firmy Hasko Lek, leku przeciwbólowego Ibum 
(malinowy, bananowy) dla dzieci. Reklama ukazuje mamę, która opowiada i pokazuje jak 
po zażyciu leku „króliczek” szybko zdrowieje lub dzieci, które dziękują rodzicom za troskę 
w reklamie Ibum Forte. Podobny sposób budowania przekazu zastosowano w przypadku 
syropu Pulneo (firmy Aflofarm), który poleca mama Zosi, do której nie może przyjechać 
koleżanka, bo jest chora i ma kaszel. Mamy wymieniają w tej reklamie doświadczenia ze 
stosowania tego syropu u dzieci. Dodatkowo we wspomnianej reklamie wykorzystano też 
sposób, jakim jest ukazywanie scenki z życia. W takiej reklamie stosowany jest schemat – 
bohaterka, a w zasadzie jej mama ma problem, szuka rozwiązania i znajduje je, wyrażając 
na koniec swoje zadowolenie (mająca poprzedniego wieczoru kaszel dziewczynka udaje się 
następnego dnia z wizytą do Zosi). Mamy w reklamach leków dla dzieci stanowią autorytet 
budowany na podstawie uczucia i doświadczenia. Mamy polecają też Lipomag, jako spraw-
dzony lek na gorączkę i przeziębienie. Zapewniają one o jego bezpieczeństwie i możliwości 
stosowania u niemowląt.

W przekazach reklamowych leków OTC stosuje się również rekomendowanie przez 
znaną osobę, która sama sprawdziła skuteczność danego leku (np. Detramax przez 
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Krystynę Czubównę). W reklamach na rynku farmaceutycznym zakazane jest prezento-
wanie produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiada-
jące wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne, czy też sugerujące posiadanie takiego 
wykształcenia.

Ograniczenia te nie dotyczą suplementów diety i preparatów nie będących lekami. 
Często wykorzystuje się w związku z tym „pośredni” sposób rekomendacji przez lekarzy – 
np. w radiowej reklamie preparatu Stoperan, w której mąż dzwoni na dyżur do żony lekarki 
z prośbą o wskazanie, co podać synkowi, który cierpi na dolegliwość, jaką jest biegunka. 
Żona poleca, podobnie jak swoim małym pacjentom, Stoperan jako lek bezpieczny również 
dla dzieci. Rekomendację lekarza zawiera też reklama lizaka i spray’u Natur-Sept, wyrobu 
medycznego, który „pysznie smakuje, gardło kuruje”. Pojawienie się lekarza w tej reklamie 
jest możliwe z uwagi na to, że rekomendowany produkt to nie lek.

Innym sposobem budowania przekazu reklamowego jest przyłączenie się do więk-
szości. Pojawiają się wtedy określenia: większość używa już tego leku, wszystkie mamy 
stosują… itp. Wykorzystany on został m.in. w reklamie Vicks Sympto Med Complete, 
w której skuteczność leku potwierdzana jest przez przynależność do grupy mam.

Cechy produktów farmaceutycznych przedstawiane są też w formie humorystycznych 
scenek czy baśniowych opowieści. Forma ta wydaje się szczególnie skuteczna w przedsta-
wianiu produktów kierowanych do dzieci, chociaż z uwagi na istniejące ograniczenia na 
rynku farmaceutycznym nie jest powszechnie stosowana.

Zdarza się, że emitowane są też reklamy, które zawierają niewłaściwe treści, przez co 
łamią prawo. W przypadku reklam leków obok ustawy Prawo farmaceutyczne, głównym 
organem kontrolującym te przekazy jest Główny Inspektorat Farmaceutyczny − GIF, któ-
ry rozpatruje wnoszone skargi dotyczące niewłaściwego sposobu prezentowania leku. GIF 
wydaje zakaz emisji reklam z uwagi na niezgodność z przepisami prawa. Według obowią-
zujących regulacji, lek powinien być przedstawiony w sposób obiektywny, przekaz audio-
wizualny nie może wprowadzać w błąd, a jego treść powinna być zgodna z Charakterystyką 
Produktu Leczniczego (ChPL). Z uwagi na niewłaściwie zbudowany przekaz wycofano np. 
reklamę syropu dla dzieci Neosine. Sugeruje ona, że syrop należy stosować w leczeniu gry-
py i jej zapobieganiu. Zgodnie z ChPL, lek ten stosuje się u osób z obniżoną odpornością, 
w przypadku nawracających infekcji dróg oddechowych. Wiele emocji budzi też emitowana 
ostatnio reklama dwóch preparatów dla dzieci Apetizer (na apetyt) i Tulleo (na dobry sen). 
Apetizer może wzmagać apetyt u dziecka, które nie jest głodne, a Tulleo usypiać dziecko, 
które nie jest śpiące. Przeciągająca się bezsenność u dziecka czy stały brak apetytu to oznaki 
jakiejś choroby i warto poznać jej przyczynę, a nie łagodzić objawy suplementami diety. 
O ile reklamy te nie muszą budzić wątpliwości prawnych, o tyle wywołują obiekcje natury 
etycznej.

Preparaty lecznicze reklamowane są przy użyciu różnych form budowania przekazu, 
często są to formy mieszane, używane w jednym spocie reklamowym. Większość przeka-
zów opiera się na schemacie polegającym na rozpoznaniu u danej osoby objawów znikają-
cych po podaniu leku.
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Analiza porównawcza wybranych przekazów reklamowych 
preparatów OTC opartych na motywie matki

W celu oceny wykorzystania motywu matki w reklamach na rynku farmaceutycznym po-
stanowiono przeprowadzić analizę porównawczą wybranych przekazów. Analiza ograniczo-
na została do medium, jakim jest telewizja, gdyż jest ono najczęściej używane w kampaniach 
promocyjnych produktów farmaceutycznych. Na to medium koncerny farmaceutyczne 
produkujące leki bez recepty przeznaczają zasadniczą część swoich budżetów reklamowych. 
Przekaz telewizyjny (audiowizualny) oddziałuje najsilniej na potencjalnego pacjenta z uwagi 
na to, że angażuje wiele zmysłów wykorzystując równocześnie słowa, dźwięki i obraz. 
Telewizja jest też medium, które dociera do najszerszego grona potencjalnych odbiorców.

Do analizy porównawczej wybrano cztery trzydziestosekundowe spoty, wykorzystujące 
motyw matki, emitowane w różnych stacjach telewizyjnych. Były to reklamy:
 - saszetek Vicks SymptoMed Complete z WICK Pharma,
 - pastylek Tantum Verde, produkowanych przez firmę Angelini,
 - syropu DexaPico z Herbapolu Lublin,
 - syropu Supremin, produkowanego przez firmę Teva Pharmaceuticals Polska.

Dla każdej z reklam analizy prowadzono w następujących obszarach:
 - rola, w której występuje matka;
 - sposób budowania przekazu;
 - obraz matki, 
 - percepcja przekazu i jego potencjalni odbiorcy;
 - wątpliwości natury etycznej i prawnej wynikające z ustawy Prawo farmaceutyczne 

z dnia 6 września 2001 roku;
 - inne wątpliwości dotyczące przekazu. 

Należy podkreślić, że ocenie podlegały zarówno warstwa słowna spotu, jak i zawarty 
w nim przekaz wizualny.

Oceniając role, w jakich obsadzana jest bohaterka – matka w przekazach reklamowych 
należy zauważyć, iż ograniczają się one do dwóch możliwości – jest ona przedstawiana 
jako rodzic chorego dziecka lub jako osoba chora. W przypadku analizowanych spotów, 
w dwóch z nich (Vicks Symptomed Complete i Tantum Verde) bohaterka jest chora. W po-
zostałych dwóch przekazach reklamowych (DexaPico i Supremin), bohaterką jest matka 
chorego dziecka. Co ważne, w przypadku reklamy produktów farmaceutycznych ten motyw 
wykorzystywany jest znacznie częściej od poprzedniego.

Wybrane spoty reklamowe były analizowane również pod kątem sposobu budowania 
przekazu. W każdym z nich zastosowano kombinację różnych metod (por. tabela 1). 

W budowie przekazu preparatu Vicks SymptoMed Complete wykorzystano metody: 
 - przyłączania się do większości – chora matka powinna postępować tak, jak inne matki 

w takiej sytuacji, a więc zastosować preparat Vicks. Przekaz ten podkreśla użyte sformu-
łowanie „Mamy nie biorą zwolnienia. Mamy biorą Vicks”; 
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 - ukazania scenki z życia – chora matka nie może bawić się ze swoją córką, przez co ta 
jest smutna. Matka szuka rozwiązania problemu, którym okazuje się preparat Vicks. Na 
koniec uśmiechnięte matka i córka bawią się na placu zabaw;

 - motywów humorystycznych – początek reklamy sugeruje, że bohaterka prosi o wolny 
dzień w pracy z powodu choroby („Alicjo, przepraszam, że przeszkadzam, ale jednak 
muszę wziąć jeden dzień zwolnienia. Poradzisz sobie?”). Szybko okazuje się jednak, 
że adresatką wypowiedzi jest jej córka, która bawi się w swoim pokoju. Reakcją dziew-
czynki na wypowiedź matki jest opadająca, czarodziejska różdżka. Całość wywołuje 
efekt humorystyczny.

Tabela 1
Sposoby budowania przekazu wykorzystane w wybranych reklamach  

Reklamowany preparat Sposób budowania przekazu

Vicks SymptoMed Complete
 - przyłączanie się do większości
 - ukazanie scenki z życia
 - motywy humorystyczne

Tantum Verde  - ukazanie scenki z życia
 - motywy humorystyczne

DexaPico  - rekomendacja
 - ukazanie scenki z życia 

Supremin  - ukazanie scenki z życia
 - rekomendacja

Źródło: opracowanie własne.

Na bazie podobnych metod zbudowano przekaz reklamy Tantum Verde. W tym przypad-
ku zastosowano następujące sposoby:
 - ukazanie scenki z życia – bohaterkę boli gardło i nie czuje się na siłach, by bawić się 

ze swoimi dziećmi. W opiece nad nimi wyręcza ją mąż, który znajduje też lek na jej 
dolegliwość. Po zażyciu Tantum Verde uśmiechnięta mama wchodzi do pokoju, w któ-
rym dzieci bawią się z tatą. Pod koniec dnia troskliwa mama układa córkę do snu;

 - motywy humorystyczne – w reklamie przedstawiono historię chorej matki, którą w wy-
pełnianiu domowych obowiązków stara się zastąpić ojciec, jednak efekty jego wysiłków 
są zróżnicowane. Dzieci są szczęśliwe, ale w trakcie prasowania tata przypala koszulę, 
a w czasie zabawy z pociechami tłucze się lampa. 
W reklamie syropu DexaPico przekaz zbudowano wykorzystując metody rekomendacji, 

autorytetu i ukazania scenki z życia. Bohaterką jest mama Jasia i Zosi. Chłopiec dba o swo-
ją siostrę, przynosząc dziewczynce różne drobiazgi z przedszkola. Niestety, pewnego dnia 
„przynosi” również kaszel i zaraża siostrę. Ich mama ma jednak sprawdzone rozwiązanie 
tego problemu, czyli syrop DexaPico. Preparat jest reklamowany jako „mamy sposób” na 
kaszel, a więc na zasadzie rekomendacji polecany innym, a matka występuje w roli autory-
tetu. 
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Na podobnych zasadach stworzono spot syropu Supremin. Wykorzystano w nim metody 
ukazania scenki z życia i rekomendacji. Zatroskana matka szuka sposobu na uratowanie 
przyjęcia urodzinowego swojej córki, która w tym ważnym dla niej dniu zaczęła mocno 
kaszleć. Na całe szczęście mama ma w apteczce reklamowany syrop i podaje go dziewczyn-
ce. Dzięki temu impreza może się odbyć, co uszczęśliwia jubilatkę. Przekazowi towarzyszy 
hasło „Supremin jest super na suchy kaszel!”, a jego zażycie pozwala na to, by „super” było 
również życie dziecka. Bohaterka sięga po sprawdzony środek, a jej wybór stanowi reko-
mendację dla innych matek. 

Na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzono również analizę obrazu matki w wy-
branych reklamach. W spocie preparatu Vicks SymptoMed Complete bohaterką jest za-
katarzona matka, która nie może bawić się z córką i zapewnić jej odpowiedniej opieki, ze 
względu na przeziębienie. Ma wyrzuty sumienia, bo jej choroba wywołuje smutek dziecka 
i uniemożliwia im wspólną zabawę. Chce wziąć jeden dzień zwolnienia licząc, że dziecko 
zajmie się sobą. Ale mamy nie biorą zwolnień, w związku z czym kobieta szuka innego 
rozwiązania problemu. Po zażyciu reklamowanego preparatu, wesoła i pełna energii matka 
oddaje się zabawie z córką. W reklamie Vicks SymptoMed Complete ukazano przysłowio-
wą matkę-Polkę, dla której dobro dziecko jest ważniejsze, niż konieczność odpoczynku ze 
względu na stan zdrowia. 

Nieco inaczej sportretowano matkę w spocie Tantum Verde. Bohaterkę boli gardło i przez 
to nie może bawić się ze swoimi dziećmi, co wywołuje jej smutek. Matka odrzuca propo-
zycje zabawy, nie wykonuje również domowych obowiązków. W czasie choroby próbuje ją 
zastąpić, z różnym skutkiem, jej partner. Kobieta przyjmuje tę pomoc z wyraźną ulgą. Po 
zażyciu preparatu matka jest uśmiechnięta i z radością wraca do zabaw z pociechami. Na za-
kończenie spotu spokojna tuli dziecko przed snem. Reklamie towarzyszy hasło: „Przyniesie 
ulgę tym, którzy są nie do zastąpienia”. Podkreśla ono kluczową rolę matki w życiu rodziny, 
natomiast nie odbiera jej prawa do choroby. Matka nie jest w tym przypadku matką-Polką 
poświęcającą się dla dobra innych. 

W reklamie syropu DexaPico bohaterką jest matka dwójki dzieci. Chłopiec zaraża kasz-
lem siostrę, co niepokoi ich mamę. Kobieta jest zatroskana, ale szybko odzyskuje dobry hu-
mor, gdyż przypomina sobie o „mam sposobie” na kaszel. Podaje dzieciom syrop DexaPico, 
pewna jego skuteczności. Stan dzieci poprawia się, odzyskują uśmiech i wigor, a cała rodzi-
na bawi się wesoło. Matka jest ukazana jako osoba spokojna i opanowana, gdyż zna sposób 
na rozwiązanie problemu zdrowotnego. Poczucie bezpieczeństwa daje jej m.in. reklamo-
wany syrop. Portret matki odbiega od stereotypowego obrazu matki-Polki, przedstawia bo-
wiem kobietę pogodną i opanowaną, a nie wpadającą w popłoch w przypadku pojawienia 
się choroby pociechy. 

Spot syropu Supremin ukazuje kobietę, która jest mocno zaniepokojona kaszlem córki. 
Niepokój wzbudza zarówno stan zdrowia dziecka, jak i fakt, że tego dnia ma odbyć się im-
preza urodzinowa dziewczynki. Dziecko posmutniało, gdyż obawia się o swoje przyjęcie, 
które miało być „super”. Natomiast matka jest zdeterminowana, by nie zawieść oczekiwań 
dziewczynki. Chce, aby przyjęcie pociechy odbyło się i było „super”. Bohaterka podaje 
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córce syrop Supremin i problem kaszlu znika. Dzięki temu udaje się jej zapobiec urodzi-
nowej katastrofie, a dziewczynka jest nie tylko zdrowa, ale również szczęśliwa i radosna. 
W późniejszych kadrach spotu matka czuwa nad przebiegiem imprezy i dokumentuje jej 
przebieg.

Wszystkie analizowane reklamy bazują na ukazaniu smutku dzieci i/lub matki przed za-
życiem promowanego specyfiku oraz radości po jego przyjęciu, kiedy to znikają lub złago-
dzone zostają dolegliwości. Portrety matek nakreślone w spotach nie są jednak takie same. 
Sylwetki bohaterek łączy troska o zdrowie i szczęście pociech, natomiast różni podejście do 
choroby własnej lub dzieci. W reklamach znaleźć można odwołania do stereotypu matki-
-Polki (Vicks SymptoMed Complete), współczesnego obrazu kobiety dzielącej obowiązki 
rodzicielskie i domowe z partnerem (Tantum Verde), jak i matek zatroskanych i szukających 
rozwiązania dla problemów zdrowotnych dzieci (DexaPico i Supremin). 

Wybrane przekazy reklamowe oceniono także pod kątem ich odbiorców oraz percepcji. 
W przypadku preparatu Vicks SymptoMed Complete, odbiorcami są przede wszystkim mat-
ki, które chorują na przeziębienie. Jednak mogą być nimi również dzieci, które podchwycą 
hasło przewodnie „Mamy nie biorą zwolnienia”, domagając się od nich nieustającej dys-
pozycyjności. Promowany preparat odbierany jest jako lek dla wszystkich matek o natych-
miastowym działaniu. Natomiast matka postrzegana jest jako osoba, która nie robi przerw 
w wykonywaniu swoich codziennych, domowych obowiązków nawet wtedy, gdy jest chora. 
Część odbiorców uważa reklamę za zabawną, część za powodującą u kobiety poczucie winy 
z powodu pogorszenia stanu zdrowia i za namawiającą do pracy mimo choroby. 

Odbiorcami przekazu reklamowego Tantum Verde są w głównej mierze matki cierpiące 
z powodu bólu gardła oraz ojcowie, którzy w przypadku choroby partnerek zastępują je 
w różnych aktywnościach. Preparat jawi się jako jedyny wybór dla tych, którzy są „nie do 
zastąpienia”, przynosząc im szybką ulgę i umożliwiając powrót do normalnego trybu życia. 

W przypadku reklamy syropu DexaPico odbiorcy przekazu to matki, które mogą szu-
kać lekarstwa dla kaszlących pociech. Na percepcję spotu oddziałuje spokój i opanowanie 
bohaterki oraz będące ich podstawą przekonanie o skuteczności wybranego przez nią leku. 
Kobiety-matki oglądające reklamę mogą utożsamiać się z bohaterką, która zna „mam spo-
sób” na suchy kaszel i dzięki temu szybko reaguje na pojawienie się dolegliwości u dzieci.

Odbiorcami reklamy syropu Supremin są matki, których dzieciom dolega kaszel. Kobiety 
są zdeterminowane, aby znaleźć lek na tę dolegliwość, gdyż chcą, aby ich pociechy były 
szczęśliwe. Dziecku, nawet w chorobie, ma być „super”, dlatego w sytuacji kryzysowej po-
jawia się matka z niezawodnym rozwiązaniem problemu. Szybkie działanie leku, z niemal 
natychmiastowym efektem, pomaga czynić dzieci szczęśliwymi.

Wątpliwości natury etycznej i prawnej, wynikające z ustawy Prawo farmaceutyczne 
z dnia 6 września 2001 roku budzi tylko jedna z analizowanych reklam – spot Tantum Verde. 
Zastosowane w nim sformułowania „lek, który naprawdę działa” i „nie do zastąpienia”, są 
niezgodne z art. 53 i 55 ustawy. W pierwszym przypadku reklama sugeruje, iż inne leki 
na ból gardła nie działają. Natomiast druga fraza daje oglądającym do zrozumienia, że nie 
można stosować na to schorzenie innych leków. Komisja Etyki Reklamy uznała, że reklama 
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może wprowadzać odbiorców w błąd co do skuteczności reklamowanego produktu i nad-
używać ich zaufania oraz wykorzystywać brak doświadczenia lub wiedzy. W związku z tym 
zalecono jej modyfikację (Tantum Verde nie może…, 2016).

Każdy ze spotów, z wyjątkiem DexaPico, zawiera w swej treści elementy dyskusyjne. 
W przypadku reklamy Vicks SymptoMed Complete kontrowersyjne jest hasło przewodnie 
„Mamy nie biorą zwolnienia”. W opinii niektórych kobiet może ono bowiem sugerować, 
że nie mają prawa do choroby lub wywoływać wyrzuty sumienia z jej powodu (Mamy nie 
biorą… 2016). Przy takiej percepcji przekazu matka jawi się jako osoba, która powinna 
być zawsze do dyspozycji dzieci, niezależnie od swojego stanu zdrowia czy zmęczenia. 
Dodatkowo reklama sugeruje, że lek ma natychmiastowe działanie i jest dobry dla wszyst-
kich matek. Nie jest to zgodne z prawdą, gdyż po pierwsze na efekty terapii trzeba pocze-
kać, a po drugie preparatu nie mogą stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią. Z kolei 
w spocie Tantum Verde zaprezentowano mało realistyczny portret matki, która przestaje 
opiekować się dziećmi i wykonywać domowe obowiązki z powodu bólu gardła. W przy-
padku większości kobiet takie postępowanie nie ma miejsca. Natomiast reklama syropu 
Supremin może sugerować, że syrop jest lekiem na wszystko. Skoro dzięki syropowi udało 
się rozwiązać problem z urodzinami i sprawić, by były „super”, małe dzieci mogą domagać 
się go w innych trudnych, niekoniecznie chorobowych sytuacjach.

Podsumowanie 

Ze względu na wiarygodność postaci oraz zaufanie społeczne, jakim jest darzona, boha-
terka matka pojawia się w reklamach preparatów OTC często. Zazwyczaj kobieta przyjmuje 
rolę matki chorego dziecka, rzadziej osoby chorej. Przekazy, w których bohaterka jest matką 
chorego dziecka nastawione są na ukazanie jej jako dbającej o dobro pociechy, znającej 
rozwiązanie wielu różnych problemów zdrowotnych, zapewniającej dziecku poczucie bez-
pieczeństwa i szczęście. Reklamy preparatów OTC, w którym bohaterką jest chora matka, 
są zróżnicowanie pod kątem sposobu jej portretowania. Z jednej strony znajdują się w nich 
odwołania do toposu matki-Polki, z drugiej ukazują one prawo matki do choroby, słabości, 
chwilowego wycofania się z życia rodzinnego 

Do najczęściej wykorzystywanych sposobów budowania przekazu uwzględniającego 
motyw matki należą: ukazanie scenki z życia, rekomendacja i przyłączenie się do więk-
szości. Co ważne, w większości spotów są one stosowane łącznie, przez co mogą silniej 
oddziaływać na odbiorców, skłaniając ich do zakupu danego specyfiku. Naturalnymi odbior-
cami przekazów reklamowych kierowanych do matek są one same. Jednak coraz częściej 
wydają się być nimi również dzieci, choć nie jest to zgodne z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi. Stwarza to zagrożenie, iż w przypadku leków OTC, podobnie jak przy kupnie 
artykułów spożywczych, dzieci będą wpływały na decyzje podejmowane w tym zakresie 
przez rodziców. W związku z tym może mieć miejsce sytuacja, że stosowane będą preparaty, 
które niekoniecznie są odpowiednie dla danego dziecka lub nie są jemu po prostu potrzebne.
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W niektórych przypadkach reklamy wykorzystujące motyw matki budzą wątpliwości, 
co do ich właściwej interpretacji. Przykładem takiego przekazu jest spot Vicks SymptoMed 
Complete, którego hasło przewodnie „Mamy nie biorą zwolnienia” może być różnie interpre-
towane. Część odbiorców traktuje je jako humorystyczne, część uznaje za wiernie odzwier-
ciedlające smutną rzeczywistość, a zdaniem innych jest ono niesprawiedliwe względem kobiet 
i wpędza je w poczucie winy z powodu choroby oraz zmusza niejako do pracy ponad siły.

W reklamach preparatów OTC, podobnie jak w przypadku innych kategorii produktów, 
portret matki-Polki cierpiącej i wyrzekającej się własnych potrzeb dla dobra rodziny coraz 
częściej zastępowany jest przez obraz matki-Polki uśmiechniętej, znajdującej wyjście z każ-
dej chorobowej sytuacji. Bohaterki mogą liczyć na wsparcie partnera w opiece nad dziećmi, 
nie wpadają w panikę, gdy pociecha zachoruje, są opanowane i wiedzą, jak radzić sobie 
z problemami zdrowotnymi. Biorąc pod uwagę zmiany społeczne zachodzące we współ-
czesnym świecie należy przypuszczać, iż wspomniane tendencje w sposobie przedstawiania 
matek w przekazach reklamowych będą się nasilać.
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The Motive of Mother in Advertising Messages in the OTC Market

Summary 

An aim of the article is to analyse the way of creating the advertising messages 
related to the OTC drugs, based on the motive of mother and connected with them 
ethical and legal controversies. The considerations were carried out on the grounds 
of results of the comparative analysis of four spots using this motive.

In the OTC drugs spots, the heroine adopts the role of a mother of a sick child, 
more seldom of the sick person. The most often used ways of building the message 
taking into account the mother’s motive include the presentation of a scene of life, 
recommendation and joining the majority; however, they are usually applied jointly 
what increases their poignancy. The recipients of the messages addressed to moth-
ers are themselves, though more and more often there seem to be also children. This 
is contrary to the law in force and sets up a threat of influencing by children the par-
ents’ purchasing decisions. The portrait of the mother-Pole suffering and resigning 
from her own needs is replaced in spots by the portrait of the mother-Pole smiling 
and finding an exit from every situation.

In their research article, the authors paid attention to doubts of the ethical nature 
concerning some messages, what may be interesting both to the entities combatting 
improper practices in this respect and to spots’ recipients.

Key words: mother’s motive, TV spot, OTC drugs, pharmaceutical market.

JEL codes: M31, M37

Мотив матери в рекламных объявлениях на рынке  
OTC-препаратов

Резюме 

Цель статьи – провести анализ способа создания рекламных объявлений 
об OTC-препаратах, основанных на мотиве матери и связанных с ними эти-
ческих и юридических разногласий. Рассуждения проводились на основе 
результатов сопоставительного анализа четырех спотов, использующих этот 
мотив.

В рекламах OTC-препаратов героиня вступает в роль матери больного 
ребенка, реже самого больного человека. К числу чаще всего используемых 
способов построения сообщения, учитывающего мотив матери, относятся: 
представление бытовой сценки, рекомендация и присоединение к большин-
ству, причем они обычно применяются вместе, что повышает их силу воздей-
ствия. Адресатами сообщений, направляемых матерям, являются они же, хотя 
все чаще ими представляются быть также дети. Это противоречит действую-
щим законам и создает угрозу влияния детей на решения родителей о покупке. 
Портрет матери-польки, страдающей и отказывающейся от личных потреб-
ностей, замещается в спотах представлением матери-польки, улыбающейся, 
находящей выход из каждого положения.
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В исследовательской статье обратили внимание на сомнения этического 
характера, которые касаются некоторых сообщений, что может заинтересо-
вать как субъектов, борющихся с неправильными практиками в этой области, 
так и адресатов реклам.

Ключевые слова: мотив матери, телевизионная реклама, OTC-препараты, 
фармацевтический рынок.
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