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Wpływ wiedzy aptekarza na temat leków generycznych, na 
jego opinię o skuteczności tych leków – badanie ankietowe*

The influence of pharmacist knowledge about generic drugs on their opinion about 
effectiveness of these drugs – a questionnaire based study
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E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. według wHO, leki generyczne to sposób na rosnące koszty ochrony zdrowia na całym świecie. zwięk-
szenie ich wykorzystania zależy od lekarzy, aptekarzy i pacjentów. Jak wskazują badania, także w grupie farmaceutów znaj-
dują się osoby, które wątpią w równoważność leków generycznych i leków oryginalnych, mimo iż dowody naukowe zaprze-
czają tej tezie. dlatego ważne jest, aby poszukiwać czynników, które wpływają na negatywne opinie farmaceutów o lekach 
generycznych, aby móc promować wykorzystanie tych leków w grupie osób wątpiących w ich skuteczność. 
Cel pracy. Określenie, czy własna ocena wiedzy aptekarza o lekach generycznych wpływa na postrzeganie przez niego sku-
teczności tychże leków.
Materiał i metody. Badanie miało charakter badania kwestionariuszowego. specjalnie przygotowany kwestionariusz ankie-
towy kierowany był do aptekarzy pracujących na terenie województwa łódzkiego. ankiety rozdano głównie na terenie łodzi 
(80,5%) i innych miast województwa łódzkiego. 
Wyniki. na pytania odpowiedziało 128 farmaceutów pracujących na terenie województwa łódzkiego (84,4% kobiet i 13,3% 
mężczyzn, w wieku 24–58 lat, pracujących głównie w aptekach prywatnych – 89,1%). w grupie ankietowanych 36% twier-
dziło, że leki generyczne są mniej skuteczne od oryginalnych. analiza korelacji nie wykazała istotnego statystycznie związku 
między opinią aptekarza o skuteczności tańszych odpowiedników do leków oryginalnych, a oceną własnej wiedzy na temat 
tańszych odpowiedników leków oryginalnych (p > 0,05).
Wnioski. Ocena własnej wiedzy na temat leków generycznych przez aptekarza nie koreluje z jego opinią o skuteczności 
leków generycznych.
Słowa kluczowe: leki generyczne, generyki, badanie ankietowe, opinie farmaceutów.

Background. according to wHO, generic drugs are one of solutions for raising costs of healthcare around the 
world. increase in their usage depends on physicians, pharmacists and patients. although studies confirm equivalence between 
generic and brand name drugs, some pharmacists doubt it. in order to promote generic drugs among these pharmacists, factors 
influencing their negative opinions on generic drugs should be searched for. 
Objectives. The aim of this study was to find out whether pharmacists’ own knowledge about generic drugs may affect their 
perception of generics’ effectiveness.
Material and methods. This was a questionnaire-based study. especially prepared questionnaire was distributed among phar-
macists of Lodzkie province. a survey was conducted mainly in Lodz (80.5%), and other towns of Lodzkie province.
Results. One hundred and twenty-eight pharmacists working in Lodzkie province answered the questionnaire (84.4% women 
and 13.3% men, aged 24–58, working mainly in private pharmacies – 89.1%). Thirty-six percent of participants claimed that 
generic drugs are less effective than brand name drugs. no statistically significant correlation was found between pharmacists’ 
opinion on effectiveness of generic drugs and perception of own knowledge about cheaper equivalents of brand name drugs.
Conclusions. Pharmacist’s own knowledge about generic drugs does not affect his opinion about generic drugs’ effectiveness. 
Key words: generic drugs, generics, questionnaire study, pharmacists’ opinions.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
Leki generyczne, czyli tańsze odpowiedniki leków orygi-

nalnych, budzą wiele kontrowersji. Odrębność w sposobie 
dopuszczenia ich do rynku (w postaci badania biorówno-
ważności) jest punktem zapalnym w dyskusji o skuteczności 
i jakości leków generycznych w porównaniu z lekami orygi-
nalnymi. mimo braku przekonujących dowodów o niższej 
skuteczności tańszych odpowiedników [1], wielu lekarzy 
i farmaceutów pozostaje do nich uprzedzonych [2]. Przy-
czyna takiego stanu rzeczy nie jest znana. aby zwiększyć 

wykorzystanie tych leków, poszukuje się czynników wpły-
wających na opinie osób, które decydują o zakupie genery-
ku: lekarzy, farmaceutów i pacjentów. 

Cel pracy

Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy w grupie 
ankietowanych farmaceutów istniała zależność między su-
biektywną oceną własnej wiedzy o lekach generycznych 
a deklarowaną opinią o ich skuteczności.

* Finansowanie. grant uniwersytetu medycznego w łodzi nr 502-03/6-029-03/502-64-015.
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Materiał i metody
specjalnie przygotowany kwestionariusz ankietowy kie-

rowany był do farmaceutów aktywnie pracujących w apte-
kach województwa łódzkiego. ankiety przekazywane były 
osobiście, rozdawano je aptekarzom z losowo wybranych 
aptek na terenie łodzi (80,5%) oraz innych miejscowości 
województwa łódzkiego. Farmaceutom zadano między in-
nymi następujące pytania:

„Pana/Pani zdaniem tańsze odpowiedniki w stosunku 
do leków oryginalnych są: z możliwymi odpowiedziami: 
„lepsze”, „identycznie skuteczne”, „gorsze” oraz „Jak oce-
nia Pan/Pani swoją wiedzę na temat tańszych odpowied-
ników leków oryginalnych?” z możliwymi odpowiedziami: 
„jestem dobrze poinformowany/a” lub „jestem słabo poin-
formowany/a”.

dodatkowo pytano o staż pracy, dane demograficzne 
oraz miejsce zatrudnienia (apteka państwowa czy prywat-
na). Przedstawione pytania były częścią ankiety złożonej 
z 36 pytań. Powyższe pytania wybrano celem zwrócenia 
uwagi na istnienie zależności opisanych w niniejszym arty-
kule. wypełnienie ankiety było w pełni dobrowolne i anoni-
mowe. uzyskane wyniki oceniono z wykorzystaniem metod 
statystyki opisowej.

Wyniki
na pytania odpowiedziało 128 farmaceutów pracujących 

na terenie województwa łódzkiego, w tym 108 (84,4%) ko-
biet i 17 (13,3%) mężczyzn (3 osoby, tj. 2,3%, nie podały 
swojej płci). wiek ankietowanych wynosił 24–58 lat (średnia 
35,2; mediana 35), większość pracowała w aptekach prywat-
nych (114 osób – 89,1%). Pozostali ankietowani pracowali 
w placówkach państwowych (10 osób; 7,8%) lub nie podali 
miejsca zatrudnienia (4 osoby; 3,1%). 

wśród 128 ankietowanych farmaceutów, którzy podali 
swoją opinię o skuteczności generyków oraz ocenę własnej 
wiedzy na temat tych leków, zdecydowana większość (105 
osób; 82%) przyznała, że jest dobrze poinformowana na temat 
leków generycznych. w tej grupie co trzeci ankietowany (38 
osób; 36%) twierdził, że leki generyczne są gorsze pod wzglę-

dem skuteczności w porównaniu z lekami oryginalnymi.
analiza korelacji nie wykazała istotnego statystycznie 

związku między opinią aptekarza o skuteczności leków ge-
nerycznych a oceną własnej wiedzy na temat tańszych od-
powiedników leków oryginalnych (p > 0,05). szczegółowe 
dane zawiera tabela 1.

Dyskusja
według wHO, dostęp pacjentów do substytucji gene-

rycznej (tj. możliwości zamiany droższych leków oryginal-
nych na tańsze generyczne) może zmniejszyć ponoszone 
przez nich koszty o średnio 60% [3]. Co więcej, leki gene-
ryczne nie tylko są równie skuteczne jak leki oryginalne [4], 
ale także poprawiają przestrzeganie zaleceń terapeutycz-
nych [5]. w promowaniu leków generycznych ważną rolę 
odgrywają farmaceuci. na ich opinie o lekach generycz-
nych wpływają m.in. kwestie ekonomiczne, jakość, biorów-
noważność tychże leków oraz klasa terapeutyczna leku [6]. 
mimo, iż polscy aptekarze mają obowiązek informowania 
klientów o możliwości nabycia tańszego odpowiednika [7], 
część z nich o nim nie wie [8]. dlatego poszukuje się in-
nych czynników, które mogą wpływać na promocję leków 
generycznych. w niniejszej pracy wstępnie wykazaliśmy, 
że nie ma korelacji między tym, jak swoją wiedzę ocenia 
farmaceuta, a jego opinią o skuteczności leków generycz-
nych (p > 0,05), mimo iż wcześniej wykazano różnego typu 
korelacje m.in. między długością pracy aptekarzy a możli-
wością zamiany przez nich leku na tańszy [9]. nie można 
zatem stwierdzić, iż aptekarz uznający się za słabo poinfor-
mowanego w kwestii leków generycznych, będzie bardziej 
skłonny do postrzegania tańszych odpowiedników jako 
gorszych w stosunku do leków oryginalnych. wskazane jest 
potwierdzenie wyników badań na grupie reprezentatywnej 
dla polskiej populacji aptekarzy.

Wnioski
Ocena własnej wiedzy na temat leków generycznych 

przez aptekarza nie koreluje z jego opinią o skuteczności 
leków generycznych.
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Tabela 1. Wpływ wiedzy aptekarza na temat leków generycznych, na jego opinię o skuteczności tych leków

Opinia aptekarzy na temat 
skuteczności tańszych odpo-
wiedników w stosunku do leków 
oryginalnych

Ocena własnej wiedzy na temat tańszych odpowiedników 
leków oryginalnych

Razem

Dobrze poinformowany Słabo poinformowany

Liczba bada-
nych

Frakcja Liczba bada-
nych

Frakcja Liczba bada-
nych

Frakcja

Lepsze lub identycznie skuteczne 67 0,64 15 0,65 82 0,64

gorsze 38 0,36 8 0,35 46 0,36

razem 105 1,00 23 1,00 128 1,00

analiza statystyczna Test χ2 Persona = 0,02; p > 0,05; test χ2
nw = 0,02; p > 0,05
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